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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara di 

petik menggunakan jari maupun plekturm. Gitar secara tradisional dibentuk dari 

berbagai jenis kayu dengan senar yang terbuat dari nilon maupun baja. Gitar juga 

alat musik yang paling umum dimainkan oleh berbagai kalangan usia. Hampir 

semua jenis musik menggunakan gitar sebagai instrumen. Untuk menghasilkan 

suara gitar yang harmonis dibutuhkan penguasaan kunci atau chord gitar(Rizki, 

2013).Chord merupakan rangkaian nada yang membangun keharmonisasian pada 

musik. Enak tidaknya suatu musik untuk didengarkan, tergantung pada rangkaian 

chord yang menyusunnya. Oleh karena itu menganalisis keseluruhan struktur 

harmoni pada suatu musik selalu diawali dengan mengenali setiap chord yang 

menyusun musik tersebut. Untuk alasan inilah,  pengenalan chord telah berhasil 

menarik banyak perhatian di dunia Music Information Retrieval 

(MIR)(Wisnudisastra & Buono, 2010). 

Sistem pendengaran manusia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam 

menangkap dan mengenali sinyal suara. Dalam mengenali sebuah kata ataupun 

kalimat  bukanlah hal yang sulit dilakukan oleh manusia. Apalagi kata tersebut 

merupakan bahasa utama yang dipakai sehari-hari. Lain halnya dalam mengenali 

suara gitar yang dimainkan dalam sebuah musik. Untuk seorang musisi hal ini 

dapat dilakukan dengan mudah. Namun untuk orang biasa ataupun pemula 

dibidang musik, dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mengenalinya. 

Pendengaran mereka harus terus dilatih agar dapat dengan mudah mengenali 

chord gitar. Hal ini pun berlaku untuk sebuah sistem computer(Siswoyo, 2013). 

Dalam mengenali suara chord gitar yang bersifat otodidak atau belajar sendiri 

tidak mudah karena pemain gitar pemula harus mengenal dan mengingat suara 

chord gitar yang ada (Maskur & Dharma, 2007). 
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Penelitian chord gitar yang sudah dilakukan oleh Maskur & Dharma tahun 

2007 menggunakan metode Image Correlation dengan objek yang diteliti jenis 

accord standard dan hasil yang di dapat pengkonversi accord gitar menjadi 

gambar posisi tangan pada gitar dengan akurasi pengenalan accord menggunakan 

template dengan ukuran 16 x 16sebesar 71.86 %, template 25 x 25 mempunyai 

akurasi 72.09 %, sedangkantemplate 32 x 32 mempunyai akurasi 97.05 %. Maka 

semakin besar ukurantemplate yang digunakan semakin baik hasil pengenalan 

accord. Begitu juga dengan penelitian Wisnudisastra & Buono tahun 2010 dengan 

menggunakan metode CodeBook(MFCC) dengan objek yang diteliti jenis gitar 

dengan senar nylon. Hasil rataan akurasi sebesar 91% untuk percobaan 13 

koefisien cepstral dan 96% untuk percobaan 26 koefisien cepstral.Dan penelitian 

yang dilakukan Modestus tahun 2017 dengan objek jenis gitar bass dan hasil dari 

penelitian tersebut aplikasi pembelajaran scale gitar bass berbasis android. Dari 

beberapa penelitian tentang chord gitar, sistem pengenalan suara masih sedikit 

dilakukan.Pada penelitian sistem pengenalan suara yang dilakukan oleh 

Wisnudisastra & Buonopenelitian tersebut menggunakan gitar dengan senar 

nylon, pada penenlitian ini penulis ingin menggunakan gitar dengan senar baja. 

Karena gitar dengan senar baja suaranya lebih nyaring (kuat)dibandingkan dengan 

suara gitar senar nylon yang lebih lembut, sehingga lebih mudah untuk mendengar 

perbedaan suara chord pada gitar (Nurbeni, Ismunandar, & Kurniawan, 2015). 

Dari permasalah dan hasil beberapa penelitian diatas maka dilakukan 

penelitian terkait pengenalan suara (voice recognation)untuk membantu 

mengetahui terjadi kesalahan dalam mengenali chord pada alat musik gitar.Dalam 

pengenalan suara terdapat metode yang digunakan untuk ekstraksi ciri dan 

klasifikasi, untuk kasus inidigunakan metode LPC sebagai ekstraksi ciri data dan 

Manhattan Distance sebagai klasifikasi. Adapun inputan pada penelitian ini, 

inputan berupa suara chord gitar yang telah direkam, kemudian diekstraksi ciri 

menggunakanLPC. 

Linear Predictive Coding (LPC) adalah salah satu metode yang banyak 

digunakan untuk proses ekstraksi ciri. Analisis prediksi linear adalah suatu cara 

yang digunakan untuk mendapatkan sebuah pendekatan sinyal suara, peramalan 
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linear secara khusus merupakan metode yang cocok digunakan dalam pengolahan 

sinyal suara karena metodenya sederhana dan waktu yang dibutuhkan untuk 

ekstraksi ciri lebih cepat dibandingkan dengan metode ekstraksi ciri yang lain 

seperti MFCC dan PS-ZCPA. Waktu yang digunakan metode LPC untuk ekstraksi 

ciri 0,213 detik, sedangkan metode MFCC membutuhkan waktu 0,345 detik dan 

metode PS-ZCPA membutuhkan waktu 1,811 detik(Riyanto, 2014).Teknologi 

pada bidang pengenalan suara telah banyak diterapkan  pada bidang ilmu 

pengetahuan termasuk penelitian yang dilakukan oleh Saputra tahun 2005dengan 

judul “Sistem Pengenalan Kata Dengan Menggunakan Linear Predictive Coding 

dan Nearest Neighbor Classifier”. Penelitian ini menjelaskan mencari jarak 

terdekat antara pola suara yang akan dikenali dengan pola suara yang ada dalam 

database, hasil pengujian dari penelitian tersebut menunjukan bahwa sistem dapat 

mengenali suara lebih dari 92%.Sebagai perbandingan metode ekstraksi ciri, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Rabbani tahun 2016 dengan judul “Implementasi 

Kunci Berbasis Suara Menggunakan Metode Mel Frequency Cepstral Coefficient 

(MFCC)” pada penelitian ini membuat suatu sistem keamanan suara 

menggunakan metode MFCC sebagai ekstraksi cirinya dan K-NN sebagai 

klasifikasi cirinya. Hasil dari penelitian tersebut, membuat sistem pengenalan 

suara dengan tinggkat akurasi terbaik sebesar 87,5%. Dari hasil penelitian diatas 

dari dua ekstraksi ciri yang berbeda yaitu LPC dan MFCC dengan metode 

klasifikasi yang samayaitu K-NN maka diambillah metode ekstraksi ciri Linear 

Predictive Coding (LPC) yang menghasilkan akurasi lebih tinggi. 

Setelah dilakukannya ekstraksi ciri menggunakan Linear Predictive 

Coding (LPC), maka diperlukan metode klasifikasi untuk mengukur jarak 

/kemiripan ciri menggunakan metode Manhattan Distance pada penelitian ini. 

Manhattan Distance adalah salah satu pengukuran yang paling banyak digunakan 

untuk klasifikasi data suara dan akurasi yang didapat tinggi. Pengukuran ini 

digunakan meliputi pergantian kuadrat dengan menjumlahkan perbedaan absolute 

dari variabel-variabel, prosedur ini disebut blok absolute atau lebih dikenal 

dengan city block distance(Nugraheny, 2015). Pengukuran ini dihasilkan 

berdasarkan jarak selisih antara dua buah obyek dan hasil yang didapatkan dari 
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Manhattan Distance bernilai mutlak.  Dimana, Manhattan Distance melakukan 

perhitungan jarak dengan cara tegak lurus(Ngr Wisnu Gautama, 2015).Penelitian 

terkait yang dilakukan oleh Anggarani tahun 2015 dengan judul “Perbandingan 

Penerapan Euclidean Distance, Manhattan Distance, dan Adaptive Distacne 

Measure dalam K- Nearest Neighbor pada Identifikasi Penyakit” hasil dari 

penelitian ini didapat Manhattan Distance memiliki akurasi yang paling baik 

dengan jumlah akurasi yang tertinggi yaitu 98,15% sedangkan Euclidean Distance 

dan  Adaptive Distance Measure memiliki akurasi 97,22%. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian 

“Pengenalan SuaraChord Pada Alat Musik Gitar Mengunakan Linear 

Predictive Coding dan Manhattan Distance”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana 

mengimplementasikan pengenalan suara chord pada alat musik gitar mengunakan 

Linera Predictive Coding (LPC) dan Manhattan Distance”. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar cakupan tidak meluas dan sesuai tujuan, maka diperlukan batasan 

masalah. Adapun batasan masalahnya adalah: 

1. Chord yang akan dikenali hanyalah chord dasar mayor dan minor. Total 

terdapat 24 chord. 

2. Sumber suara chord yang dikenali hanyalah suara dari gitar akustik yang 

menggunakan senar baja. 

3. Gitar dimainkan dengan cara dipukul serentak dari atas kebawah dalam satu 

posisi untuk setiap chord. 

4. Jenis format audio yang digunakan WAV. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini 

adalahdapat memberikan informasi hasilpengenalan chord pada alat musik gitar 

menggunakan  metode ekstraksi LPC dan klasifikasi Manhattan Distance. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi beberapa 

bagian:  

BAB I Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Merupakan penjelasan mengenai studi pustaka terhadap teori - teori yang 

mendasari dalam pelaksanaan tugas akhir yaituChord Gitar, Pengenalan 

Suara,Linear Predictive Coding, dan Manhattan Distance. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Menjelaskan tentang metodologi penelitian, identifikasi masalah, teknik 

pengumpulan data, analisa algoritma dan alat bantu dalampenelitian. 

BAB IV Analisa Data dan Algoritma  

Pada bab ini dijelaskan tentang menganalisa data. Analisa proses 

menggunakan algoritma LPC serta melakukan perancangan terhadap model 

klasifikasi dan  sistem yang akan dibangun nantinya. 

BAB V Implementasi dan Pengujian 

Pada bagian ini menguraikan mengenai implementasi Algoritma ekstraksi 

ciri dengan menggunakan LPC dan melakukan pengujian data dengan klasifikasi 

Manhattan Distance. 

BAB VI Kesimpulan 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan 

kepada semua pihak yang bersangkutan. 


