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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Gitar 

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. Ada juga 

beberapa gitar modern dibuat dari material polikarbonat. Secara umum, gitar 

terbagi atas 2 jenis yaitu akustik dan elektrik. Gitar akustik biasanya dimainkan 

sebagai instrument solo menggunakan teknik fingerpicking komprehensif. Gitar 

elektrik yaitu gitar yang bergantung pada penguat elektronik yang mampu 

memanipulasi bunyi gitar. Gitar elektrik sanagt terkenal sebagai instrumen utama 

pada berbagai genre musik seperti pop, rock, jazz, dll. 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). 

2.1.1 Chord Gitar 

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 

harmonik 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). Chord gitar yang biasa atau yang paling sering 

digunakan yaitu chord mayor dan chord minor. Terdapat 12 nada dalam satu 

oktaf, tetapi hanya 7 huruf pertama dari abjad yang digunakan untuk memberi 

nama pada nada, yaitu A samapi G. Kelima nada lain dalam satu oktaf tersebut 

diberi nama dengan memberikan tanda kres (#) atau mol (b) setelah notasi nada 

(Sijabat, 2009). Nama-nama dari jenis chord adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1Nama-namaChord 

NadaDasar Chord Mayor Chord Minor 

A A Am 

A# A# A#m 

B B Bm 

C C Cm 

C# C# C#m 

D D Dm 

D# D# D#m 

E E Em 

F F Fm 

F# F# F#m 

G G Gm 

G# G# G#m 

2.1.2 Frekuensi 

Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Di mana frekuensi 

juga yang menentukan tinggi atau rendahnya suara dinyatakan dalam cycle per 

detik (C/dtk) atau Hertz (Hz). Dan panjang gelombang suara (wavelenght) dapat 

dirumuskan. 

F = c/f       (2.1) 

Dimana c = kecepatan rambat bunyi 

Dimana f = frekuensi 

Suara berdasarkan frekuensinya dapat dibedakan menjadi: 

1. Infrasound adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Suara ini sangat 

lemah dan akan dirasakan hanya sebagai getaran saja. Suara ini mungkin bisa 

di dengar oleh bianatang, misalnya jangkrik dll. 

2. Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20 

kHz. Atau suara yang dapat didengar telinga oleh manusia. 
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3. Ultrasonik  adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Biasanya suara 

ini digunakan untuk bidang pengobatan. 

Sistem multimedia menggunakan suara yang berada dalam range 

pendengaran manusia. Suara yang berada pada range pendengaran manusia 

sebagai audio, dan gelombangnya sebagai accoustic signals. Suara di luar range 

pendengaran manusia dapat dikatakan sebagai noise (getaran yang tidak teratur 

dan tidak berurutan dalam berbagai frekuensi, tidak dapat didengar 

manusia)(Rianto, 2011). Berikut adalah frekuensi dari tangga nada kromatik : 

Tabel 2.2Frekuensi Tangga Nada Kromatik 

Nada Dasar Frekuensi 

A 440.00 Hz 

A# 466.16 Hz 

B 493.88 Hz 

C 523.25 Hz 

C# 554.37 Hz 

D 587.33 Hz 

D# 622.25 Hz 

E 659.25 Hz 

F 698.46 Hz 

F# 739.99 Hz 

G 783.99 Hz 

G# 830.61 Hz 

2.1.3 Amplitudo 

Amplitudo yaitu menetukan kuat dan lemahnya tekanan suara (sound 

pressure). Makin besar amplitudo dari gelombang suara, semakin kuat pula 

tekanan suaranya, satuan ukuran bagi tekanan suara ialah Bel (B), tetapi ukuran 

tersebut sebenarnya terlalu besar untuk dipergunakan pada kejadian yang biasa 

terjadi, karena itu satuan Desibel (dB) lebih lazim digunakan (1 desibel = 1 dB = 

0,1 B). Satu dB merupakan besarnya pada ditingkat ambang pendengaran manusia 

pada frekuensi 1000 hz, yaitu minimal yang masih dapat didengar manusia 
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sebagai bisikan. Sedangkan suara yang dapat didengar oleh manusia jika tingkat 

volumenya lebih besar dari 85 dB dan pada ukuran 130 dB mampu merusak 

gendang telinga manusia(Rianto, 2011).Apabila senargitar ditarik sedikit dari 

kedudukan semula, maka akan terdengar bunyi yang lemah. Akan tetapi, apabila 

senargitar ditarik jauh dari kedudukan semula, maka akanterdengar bunyi yang 

lebih kuat. Perbedaan cara penarikan senar gitar tersebut menghasilkan amplitudo 

yang berbeda pula, tetapi frekuensinya sama (Prasodjo & Naryoko, 2007). 

2.2 Data Audio 

Secara umum audio merupakan salah satu elemen penting yang ikut 

berperan dalam membangun sebuah sistem komunikasi dalam bentuk suara, yaitu 

suatu sinyal elektrik yang akan membawa unsur bunyi di dalamnya. Audio sendiri 

merupakan suara atau bunyi yang dapat dihasilkan dari getaran atau gesekan suatu 

benda yang agar dapat didengar oleh manusia haruslah kuat minimal 20 kHz. 

Audio terbentuk melalui beberapa tahap, antara lain tahap 

pengambilan/penangkapan suara, sambungan transmisi pembawa bunyi, amplifier 

dan lain sebagainya (Andi, 2004). 

2.2.1 Jenis Format Audio 

Terdapa beberapa jenis file audio yang familiar antara lain yaitu: 

1. MP3 (MPEG, audio layer 3) 

MP3 adalah format audio yang paling populer. Menggunakan algoritma audio 

lossy compression untuk mengurangi ukuran file, sambil memproduksi 

kembali lagi aslinya. MP3 dikembangkan di German Fraunhofer Institute dan 

berbasis format MPEG ( lihat format video) dan dapat berjalan di semua 

platform. 

2. WAV (Waveform Audio Format) 

WAV adalah standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM, 

WAV  juga merupakan salah satu format audio yang dipergunakan di dalam 

ponsel dalam format ini biasanya sangat besar karena tidak 

dikompresi.Dengan cara ini, tidak hilang ketika audio analog didigitalkan dan 

disimpan. Ini membuat format WAV (menggunakan PCM) menjadi pilihan 
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untuk mengedit audio high-fidelity(Wahid & Wardoyo, 2007). Berikut adalah 

Struktur WAV dan penjelasannya: 

 

Gambar 2.1Struktur File WAV 

Tabel 2.3Penjelasan Struktur File WAV 

Nama Field Deskripsi 

ChunkID Terdiri atas kata “RIFF” dalam bentuk ASCII 

(0x52494646 dalam bentuk big-endian). 

ChunkSize 36 + SubChunk2Size atau lebih tepatnya: 4 + (8 + 

SubChunk1Size) + (8 + SubChunk2Size). Ini adalah 

besar seluruh file dalam byte dikurangi 8 byte untuk 

2 field yang tidak termasuk dalam hitungan: 

ChunkID dan ChunkSize 

format Terdiri atas kata “WAV” (0x57415645 dalam bentuk 

big-endian). 
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Subchunk1ID Terdiri atas kata “fmt “ (0x666d7420 dalam bentuk 

big-endian). 

Subchunk1Size 16 untuk jenis PCM 

AudioFormat PCM = 1 (Linear quantization). Nilai lebih dari 1 

mengindikasikan file Wav kompresi. 

NumChannels Mono = 1, Stereo = 2  

SampleRate 8000, 44100, dan seterusnya dalam satuan Hz 

ByteRate = SampleRate * NumChannels * BitsPerSample / 8 

BlockAlign = NumChannels * BitsPerSample / 8 Jumlah byte 

untuk satu sampel termasuk semua channel 

BitPerSample 8 bits = 8, 16 bits = 16, dan seterusnya 

Subchunk2ID Terdiri atas kata “data” (0x64617461 dalam bentuk 

big-endian). 

Subchunk2Size = NumSamples * NumChannels * BitsPerSample / 8 

Data Data Sound sebenarnya. 

Sebagai contoh, berikut adalah pembukaan 72 byte file WAVE dengan byte yang 

ditampilkan sebagai angka heksadesimal: 

52 49 46 46 24 08 00 00 57 41 56 45 66 6d 74 20 10 00 00 00 01 00 02 00  

22 56 00 00 88 58 01 00 04 00 10 00 64 61 74 61 00 08 00 00 00 00 00 00  

24 17 1e f3 3c 13 3c 14 16 f9 18 f9 34 e7 23 a6 3c f2 24 f2 11 ce 1a 0d 

Berikut ini interpretasi dari tiap byte pada file Wav di atas: 
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Gambar 2.2Interpretasi Tiap Byet Pada File WAV 

File WAV itu dikembangkan oleh microsoft dengan format PCM. File 

WAV merupakan salah satu file yangdikenali dalam Matlab audio. File WAV 

dibagi menjadi 3 bagian dalammenyimpan informasi, masing-masing bagian 

disebut chunk(Wiedjaja & Abram I.S, 2004). 3 bagian tersebutdiantaranya : 

1. Chunk yang pertama adalah chunk RIFF. Chunk ini menyatakan bahwa 

filetersebut adalah file WAV. 

2. Chunk yang kedua adalah chunk FORMAT. Chunk ini berisi parameter 

atausifat file wav, misalnya parameter samplerate. 

3. Chunk yang ketiga adalah chunk DATA. Chunk ini berisi data dari 

sinyalsesungguhnya yang akan diproses. 

Tabel 2.4Penjelasan Struktur File WAV 

File Format Bit Data Type Data Range 

WAVE (.wav) 8 Int 8 0 ≤ y ≤ 255 

16 Int 16 -32768 ≤ y ≤ +32767 

24 Int 32 -2^32 ≤ y ≤ 2^32–1 

32 Int 32 -2^32 ≤ y ≤ 2^32–1 

32 Single -1.0 ≤ y ≤ +1.0 

64 Double -1.0 ≤ y ≤ +1.0 
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Pada penelitian ini seluruh data yang digunakan adalah suara chord gitar 32 

Bit Single, dengan panjang data yaitu 1,7 s, dan sample rate 16000Hz. Dimana 

nilai data dari 32 bit yaitu -1.0 ≤ y ≥ +1.0. 

3. AAC (Advanced Audio Coding) 

AAC adalah format audio yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert 

Group ( Fraunhofer Institute, Dolby, Sony, Nokia dan AT&T ) untuk 

menggantikan MP3. Ini perluasan dari MPEG-2 standard dan mempunyai 

kelebihan tersendiri dibandingkan MP3, kompresi yang lebih effisien dengan 

kualitas suara audio yang lebih baik. 

4. WMA (windows Audio Media) 

WMA merupakan salah satu format audio yang dikembangkan oleh 

Microsoft. Kualitas musik yang ditawarkan format WMA lebih baik daripada 

MP3. Peranti lunak dan peranti keras terbaru umumnya mendukung format 

ini. Namun dukungan ponsel belum seluas format MP3. 

5. Ogg Vorbis 

Ogg Vorbis adalah satu-satunya format audio yang terbuka dan gratis untuk 

umum. Kelebihannya terletak pada kualitas audio yang tinggi walau pada 

bitrate rendah sekalipun. Winamp versi terbaru sudah mendukung format 

audio yang satu ini. 

6. RA (Real Audio) 

RA adalah salah satu format audio yang sering kita temui pada bitrate rendah. 

Format ini dikembangkan oleh RealNetworks untuk layanan streaming audio 

pada bitrate 128 kbps ke atas dengan menggunakan standar AAC MPEG-4. 

7. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 

MIDI yaitu file suara yang hanya terdiri dari bunyi alat musik. Format audio 

satu ini lebih cocok untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer atar peranti 

elektronik lainnya, tetapi tidak cocok untuk hasil konversi dari suara analog 

karena tidak terlalu akurat. File dengan format ini berukuran kecil dan sering 

digunakan dalam ponsel sebagai ringtone. 

Pada penelitian ini menggunakan audio digital format WAV karena audio 

format ini lebih sering digunakan dalam proses steganografi, audio ini tidak 
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mengalami kompresi dan mempertahankan kualitas suara sehingga apabila 

mengalami penyisipan, tidak mudah rusak dan tidak mudah diketahui dengan 

HAS (Human Audiovisual System)(Visoline, 2107). 

2.3 Pengenalan Suara 

Pengenalan suara adalah suatu pengembangan teknik dan sistem 

identifikasi suara dengan cara mengubah suara analog menjadi digital dan 

mencocokan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang sudah 

disimpan didalam suatu perangkat (Khasanah, 2013). Secara umum sistem 

pengenalan suara yang telah dirancang terdiri atas 2 bagian utama yaitu bagian 

ekstraksi ciri dan bagian pengenalan (Thiang, 2006). 

Manhattan 
Distance

Pengekstaksi 
Ciri LPC

Suara Uji Suara Terkenali

Gambar 2.3Blok diagram pengenalan suara 

2.3.1 Pengekstraksi ciri Linear Predictive Coding 

Pengekstraksian ciri merupakan proses mendapatkan sederetan besaran 

pada bagian sinyal masukan untuk menetapkan pola pembelajaran atau pola uji 

pada sinyal suara, ciri-ciri besaran biasanya merupakan keluaran dari beberapa 

bentuk teknik analisis spektrum. Ciri sinyal suara sangant berguna pada sistem 

pengenalan suara. 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 linear secara 

khusus merupakan metode yang cocok dalam pengolahan sinyal suara . Prinsip 

dasar dari ekstraksi ciri sinyal dengan menggunakan LPC adalah bahwa contoh 

sinyal suara s(n) pada waktu ke-n dapat diperkirakan sebagai kombinasi linear p 

sampel sinyal suara sebelumnya yaitu : 

 

dengan koefisien , , ... diasumsikan bernilai konstan pada frame analisis 

suara. Prosedur untuk mendapatkan koefisien LPC dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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Preemphasis Frame Blocking Windowing
Analisa 

Autokorelasi
Ekstraksi Ciri LPC

 

Gambar 2.4Blok diagram LPC 

2.3.1.1 Preemphasis 

Sinyal suara s(n) dimasukkan kedalam sistem digital orde rendah 

(biasanya berupa filter FIR orde satu). pada tahapan ini digunakan untuk 

mendatarkan spektral sinyal dan meningkatkan keaslian sinyal pada pemrosesan 

sinyal yang selanjutnya. Keluaran dari rangkaian  preemphasis s(̃n) adalah: 

 
s ̃(n) = sinyal suarayang telah di-emphasis 

s(n) =sinyal suara awal 

ã = koefisien filter yang umumnya bernilai 0.95 

2.3.1.2 Frame Blocking 

Pada tahapn ini sinyal suara yang telah teremphasi di blok atau dibagi 

menjadi beberapa frame dengan masing-masing frame memuat N-sampel suara 

dan farame-frame yang berdekatan dipisahkan sejauh M-sampel. Jika  M≤N, 

beberapa frame yang berdekatan akan saling overlap dan hasil estimasi spektral 

LPC akan berkorelasi dari frame ke frame. Sebaliknya jika M>N tidak akan ada 

overlap antara frame yang berdekatan sehingga beberapa isyarat sinyal suara akan 

hilang total. Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Mulyadi, 2006) dari 3 

sampel suaradisimulasidengan menggunakan beberapa parameter ukuran frame 

(5, 10, 20)  dan panjang windowing (20, 30). Dan dari hasilpenilaian dapat 

diperoleh bahwahasil rekonstruksi yang paling baik pada saat ukuran frame (fr) = 

20 ms dan panjang windowing (fs) = 30 ms. 

2.3.1.3 Windowing  

Pada langkah ini dilakukan fungsi weighting pada setiap framenya yang 

telah dibentuk pada langkah sebelumnya. Windowing digunakan untuk 

mengurangi discontinuitas sinyal pada awal dan akhir frame. Jika window di 

definisikan sebagai w(n), maka hasil dari penjendelaan sinyal adalah : 

    (2.4) 
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Jenis window yang biasa digunakan  adalah Hamming window yang mempunyai 

bentuk umum : 

  (2.5) 

w(n)  = Hamming window ke-n 

N   = Ukuran window  

n    = Frame yang sedang diproses 

2.3.1.4 Analisa Autokorelasi  

 Pada tahap ini masing-masing frame dari sinyal yang telah melalui proses 

windowing, kemudian dilakukan analisis autokorelasi sebagai berikut : 

  (2.6) 

 = nilai orde autokorelasi 

 = hasil setelah autokorelasi 

dengan nilai autokorelasi yang tertinggi p adalah orde dari analisa LPC. Nilai P 

antara 8 samapai dengan 16(Sanjaya, Mada W.S., 2016).  

2.3.1.5 Ekstraksi Ciri LPC 

Proses selanjutnya adalah ekstraksi ciri dengan menggunakan LPC 

Analysis, yaitu merubah setiap frame dari autocorrelation menjadi himpunan LPC 

parameter, yang berupa koefisien LPC dan koefisien error yang kemudian akan 

diiterasikan sebanyak jumlah sample pada data suara. Metode yang biasa 

digunakan untuk melakukan konversi LPC parameter menjadi koefisien LPC 

dikenal dengan metode Durbin, yang mempunyai algoritma sebagai berikut : 

       (2.7) 

    (2.8) 

       (2.9) 

  (2.10) 

     (2.11) 

    (2.12) 

E(m)  = nilai Error pada LPC ke-m 

α(m)  = nilai koefisien LPC ke-m 
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km  = nila koefisien pantulan 

G(m)  = nilai vector ciri suara ke-m 

Q = nilai koefisien cepstral 

2.3.2 Manhattan Distance 

Manhattan distance adalah salah satu pengukuran yang paling banyak 

digunakan meliputi pergantian perbedaan 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 penjumlahan jarak selisih antara dua buah obyek dan hasil 

yang didapatkan dari Manhattan Distance bernilai mutlak.  Dimana, Manhattan 

Distance melakukan perhitungan jarak dengan cara tegak lurus(Ngr Wisnu 

Gautama, 2015). Rumus yang digunakan untuk menghitung manhattan distance 

dapat didefenisikan sebagai berikut : 

Perhitungan jarak antara  P = (p1, p2, ... pn) dan Q= (q1, q2, ... qn), P dan Q 

adalah dua  p-dimensional data object. 

d(P,Q)   (2.13) 

d(P,Q)       (2.14) 

2.4 Akurasi 

Akurasi suara yaitu seberapa besar nilai kedekatan pengukuran kuantitas 

suara terhadap nilai yang sebenarnya. Dari pengenalan suara yang dibuat akan 

dilakukan pengujian sistem untuk menghitung hasil akurasi berapa persen yang 

diperoleh. Tingkat akurasi sistem akan dihitung untuk mengevaluasi hasil 

penelitian. Persentase tingkat akurasi dihitung dengan rumus sebagai 

berikut(Pratama, 2013):   

   (2.15) 

2.5 Kajian Pustaka 

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang membahas tentang 

pengenalan suara menggunakan linear predictive coding dan manhattan distance. 
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Terdapat penelitian penelitian terdahulu yang juga sudah membahas metode LPC 

dan metode manhattan distanceini namun dengan ruang lingkup dan studi kasus 

yang berbeda. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dapat dilihat sebagai 

berikut. 

1. Hadi Saputra, 2005 

penelitian yang dilakukan oleh Saputra tahun 2005dengan judul “Sistem 

Pengenalan Kata Dengan Menggunakan Linear Predictive Coding dan 

Nearest Neighbor Classifier” yaitu melakukan pengembangan sistem 

pengenalan kata. Proses pengenalan kata dilakukan dengan  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%. 

2. Achmad Rizal, 2009 

Penelitian yang dilakukan olehRizal tahun 2009 dengan judul “Spengenalan 

Suara Paru Menggunakan Spektrogram dan K-Mean Clustering” pada 

penelitian ini dijelaskan setelah dilakukan ekstraksi ciri, selanjutnya 

menggunakan K-means clustering membagi data masukan menjadi klaster-

klaster dengan centroid masing-masing. Dan untuk mengukur jarak antar data 

dengan centroid tiap kluster digunakan manhattan distance/ city block metrik. 

Akurasi yang didapat mencapai 100%. 

3. Khoirul Anam, 2013 

Penelitian yang dilakukan oleh Anam tahun 2013dengan judul”Pengenalan 

Suara Manusia Menggunakan Metode Linear Predictive Coding” pada 

penelitian ini dilakukan ekstraksi ciri menggunakan LPC dari hasil percobaan 

ketetapan sistem untuk membedakan suara satu dengan suara lain sekitar 70% 

dan waktu yang dibutuhkan dari melakukan perekaman sampai dengan 

mencocokan data sekitar 5 detik. 

4. M.D.Malkauthekar, 2013 

Penelitan yang dilakukan oleh Malkauthekar tahun 2013 dengan judul 

“Analisisis of euclidean distance and manhattan distance measure in face 

recognation” menyimpulkan bahwa 3 yang akan di uji gambar wajah, dan 
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setiap orang diambil 9 gambar varian sehingga totalnya ada 27. Hal ini 

diamati dengan metode euclidean distance tidak memperhitungkan 

variabilitas nilai-nilai dalam semua dimensi terutama untuk gambar dengan 

sudut yang berubah-ubah sehingga hasilnya yang di akui adalah 8 dari 27 

gambar, sedangkan manhattan distance memberikan hasil yang lebih baik 

dapat memberikan hasil yang diakui sebanyak 11 dari 27 gambar. 

5. Ramadhan  2015 

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Adler tahun 2016 dengan judul 

“Pengenalan Suara Akord Gitar Dengan Jaringan Syaraf Tiruan 

Menggunakan Algoritma Learning Vector Quantization Melalui Ekstraksi 

Koefisien Cepstral” pada penelitian ini menggunakan ekstraksi ciri LPC dan 

hasil Presentase pengenalan terbaik data latih adalah 66,667% dengan iterasi 

500, ratio 0,0075 dan minimum error 0,0001. Persentase rata-rata tertinggi 

per-akord adalah 93,75% dan terendah adalah 0%. Presentase rata-rata terbaik 

untuk variasi parameter iterasi adalah 53,13%dengan iterasi 500, ratio 0,0075, 

dan minimum error 0,000 


