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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa perancangan data  dan  

aplikasi untuk pengenalan suara chord pada alat musik gitar menggunakan metode 

Linear Predictive Coding sebagai ekstraksi ciri suara dan metode manhattan distance  

sebagai pengukur jarak kemiripan antar ciri suara yang telah di ekstraksi. Sedangkan 

perancangan akan mejelaskan rancangan aplikasi yang akan dibangun pada 

penelitian ini menggunakan Matlab 2015a. 

4.1 Pengumpulan Data  

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mencari 

informasi terlebih dahulu mengenai suara dan formasi posisi jari tangan yang 

membentuk chord pada alat music gitar. Proses pengumpulan data suara dilakukan 

dengan cara perekaman suara chord dasar gitar sebanyak 24 dan direkam sebanyak 

15 kali untuk setiap gitar menggunakan smartphone “Redmi Note A5”. Sumber data 

suara diambil dari 2 jenis gitar akustik menggunakan senar baja. gitar yang ke-1 

yaitu gitar merk “Kapok” dan gitar yang ke-2 yaitu gitar merk “Yamaha”. 

Setelah semua data suara telah didapat, maka keseluruhan total data suara 

sebanyak 360 tersebut dibagi kedalam data latih dan data uji. Berikut pembagian data 

suara Antara data latih dan data uji yang digunakan pada penelitian pengenalan suara 

chord gitar. 

1. Data Latih 

Data latih merupakan data yang digunakan sebagai target dalam proses 

pengenalan suara chord gitar. data latih di ambil 13 kali dari gitar ke-1 dan 13 kali 

dari gitar ke-2, didapat 26 kali pengambilan seluruh data latih dari 24 chord dasar, 

total keseluruhan data latih yaitu sebanyak 624 suara. Data latih ini yang akan 

dijadikan sebagai acuan dalam proses pengukuran jarak kemiripan. 

2. Data Uji 

Data uji merupakan data yang akan diukur jarak kemiripannya terhadap data 

latih dala proses pengenalan suara chord gitar. Data uji di ambil 2 kali dari gitar ke-
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1 dan 2 kali dari gitar ke-2, didapat sebanyak 4 kali pengambilan seluruh data uji 

dari 24 chord dasar, total keseluruhan data uji yaitu sebanyak 96 suara. Data uji 

adalah data yang tidak digunakan dalam data latih. 

4.2 Analisa 

Analisa proses pengenalan suara chord gitar secara garis besar terdiri dari 

tahapan pembentukan data latih, pengujian sekaligus pengukuran jarak kemiripan, 

dan pembentukan data uji. Proses pembentukan data latih dimulai dari input data 

suara, normalisasi, premphasis, frame blocking, windowing, analisa autokorelasi, dan 

ekstraksi ciri. Hasil yang didapat dari proses pembentukan data latih yaitu ciri data 

suara latih yang terdiri dari nilai vector pencirian data latih kemudian disimpan 

dalam database. Proses berikutnya adalah proses pengujian, dimana proses ini 

dilakukan pengujian data latih terhadap data uji. Pembentukan data uji dilakukan 

dengan cara ekstraksi yang sama seperti pada pembentukan data latih, namun hasil 

ekstraksi data uji tersebut langsung digunakan dalam proses pengujian untuk 

penentuan kelas tanpa melakukan penyimpanan ke dalam database. Adapun proses 

pengenalan suara chord gitar dapat dilihat berdasarkan flowchart pada Gambar 4.1 

berikut. 
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Gambar 4.1 Flowchart Ekstaksi Ciri dan Pengujian 
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4.2.1 Normalisasi 

Proses normalisasi merupakan proses yang bertujuan untuk menyesuaikan data 

suara latih dengan kebutuhan yang diperlukan pada penelitian ini. Normalisasi dilakukan 

dengan menggunakan software Audacity yang dilengkapi fitur-fitur yang dibutuhkan 

dalam pengolahan suara. Adapun proses normalisasi yang dilakukan terdiri dari dua 

proses sebagai berikut: 

1. Konversi Data Suara 

Pada tahap ini akan dilakukan proses konversi data suara yang memiliki channel 

stereo menjadi channel mono dan mengubah sample rate yang berasal dari 44100 Hz 

menjadi 16000 Hz. Hal itu dilakukan karena sinyal suara yang bersifat stereo memiliki 

lebih dari satu channel sehingga akan terjadi proses berulang jika tidak dikonversi 

menjadi mono. Gambar 4.2 merupakan sinyal suara channel stereo yang belum 

dikonversi dan Gambar 4.3 merupakan hasil konversi dalam bentuk sinyal suara channel 

mono yang terdiri dari 24 suara chord gitar. Sinyal suara mono tersebut memiliki sample 

rate 16000 Hz. 

 

Gambar 4.2Sinyal Suara Stereo 

 

Gambar 4.3Sinyal Suara Mono 

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat sinyal suara sudah dikonversi menjadi channel 

mono. Lakukan perhitungan rumus (2.1) jika ingin menghitung jumlah getaran 

gelombang. Nilai variabel waktu diperoleh melalui Audacity dengan cara 

menginputkan data suara, maka didapatkan waktu sebesar 56.67206 detik dan 

frekuensi sample rates sebesar 16000 Hz. Nilai amplitudo dan jumlah getaran 
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gelombang pada channel mono terdiri dari 24 chord gitar dapat dilihat pada Tabel 

4.1 berikut: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛=16000 𝑥 56.67206=906753 

Tabel 4.1Nilai Amplitudo Chord Dasar 

Gelombang Amplitudo 

0 0.00006103515625 

1 -0.000091552734375 

2 -0.0001220703125 

::  

906753 0.00012207 

2. Konversi Format File 

Proses konversi format file dilakukan dengan cara export file dengan memilih 

format menjadi *.wav. Hal ini sangat penting karena Matlab hanya dapat membaca file 

dengan format *.wav. 

4.2.2 Ekstraksi Ciri Data Latih 

Pada tahap ini merupakan proses mendapatkan sederetan besaran pada bagian 

sinyal masukan untuk menetapkan pola data latih pada sinyal suara yang akan 

disimpan ke dalam database. Ekstraksi ciri ini dibagi beberapa tahapan yang akan 

dilakukan, yaitu: 

4.2.2.1 Preemphasis 

Pada tahapan ini digunakan untuk mendatarkan spektral sinyal dan 

meningkatkan keaslian sinyal pada pemrosesan sinyal yang selanjutnya. Berikut ini 

proses dari rangkaian  preemphasis pada table 4.1nilai amplitudo belum di proses 

lalu digunakan rumus (2.3) maka didapatlah hasil sinyal suara yang di preemphasis 

pada tabel 4.2. 

 a = 0.95 

s ̃(0) = 0.00006103515625 

s ̃(1)  = -0.000091552734375 - (0.00006103515625 X 0.95) 

  = -0.0001495361328125 

s ̃ (2)  = -0.0001220703125 – (-0.000091552734375X 0.95) 
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  = -0.00003509521484375 

.    . 

.    . 

.    . 

s ̃ (906753) = 0.00012207 – (-0.000091552734375X 0.95) 

  = 0.00020904541015625 

Tabel 4.2 Nilai Preemphasis Amplitudo 

n S(n) 

0 0.00006103515625 

1 -0.0001495361328125 

2 -0.00003509521484375 

:: :: 

906753 0.00020904541015625 

4.2.2.2 Frame Blocking 

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

menjadi beberapa frame yang dilakukan secara manual dengan menggunakan 

software audacity. Suara di potong menjadi 24 frame berdasarkan 24 jumlah chord 

dasar. Gambar 4.3 merupakan tampilan sinyal suara hasil frame bloking yaitu chord 

A, dan nilai amplitudo yang telah di preemphasis pada tabel 4.4. 

 

Gambar 4.4 Hasil frame blocking chord A 
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Tabel 4.3Nilai Amplitudo Chord A 

n 

 

0 0.0042724609375 

1 0.002655029296875 

2 -0.00079345703125 

:: :: 

17854 0.0038909912109375 

Lakukan proses frame blocking untuk masing-masing 24 chord gitar menjadi 

24 frame seperti tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Nilai Amplitudo 24 Frame 

Gelombang 

Frame 1(A) Frame 2(A#) Frame 3(B) … Frame 24(G#M) 

0 0 0 … 0 

1 1 1 … 1 

2 2 2 … 2 

:: :: :: … :: 

17854 :: :: … :: 

 20965 :: … 21763 

 26793 …  

4.2.2.3 Windowing 

Pada tahapan ini digunakan untuk mengurangi discontinuitas sinyal pada 

awal dan akhir frame. Untuk mendapatkan hasil windowingdilakukan terlebih dahulu 

proses hamming window yang mempunyai bentuk umum rumus (2.5). Berikut 

contoh perhitungan haming window dengan sinyal suara chord A dan hasilnya pada 

tabel 4.5. 

N = 17854 

n =0, 1, 2, 3, .., 17853 

w(0) = 0.54 – 0,46 cos ( 2 X 3.14 X 0/17854 – 1)= 0.08 

w(1) = 0.54 – 0,46 cos ( 2 X 3.14 X 1/17854 – 1)=0.080000028 
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w(2) = 0.54 – 0,46 cos ( 2 X 3.14 X 2/17854 – 1)=0.080000114 

.   . 

.   . 

.   . 

w(17853) = 0.54 – 0,46 cos ( 2 X 3.14 X 17853/17854 – 1)=0.080002334 

Tabel 4.5 Hasil Hamming Window 

n w(n) 

0 0.08 

1 0.080000028 

2 0.080000114 

3 0.080000256 

4 0.080000455 

: : 

17852 0.080002877 

17853 0.080002334 

Langkah selanjutnya hasil dari tabel 4.3 dikalikan dengan tabel 4.5 dengan 

menggunakan rumus 2.4. Berikut proses perhitungan windowing dan hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.6. 

 = s ̃(n)w(n) 

 = 0.0042724609375X 0.08 =0.000341797 

 = 0.002655029296875 X 0.080000028 =0.000212402 

 = -0.00079345703125 X 0.080000114 =-0.000063476652825027 

.    . 

.    . 

.    . 

 = 0.000563049X 0.080002334 =0.0000450452592555598 

Tabel 4.6Nilai Hasil Windowing 

n 
 

0 0.000341797 

1 0.000212402 
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2 -0.000063476652825027 

: : 

17853 0.0000450452592555598 

4.2.2.4 Analisa Autokorelasi 

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

windowing, kemudian dilakukan analisis autokorelasi dengan nilai autokorelasi yang 

tertinggi p adalah orde dari analisa LPC, dengan menggunakan persamaan rumus 

(2.6).Berikut proses perhitungan autokorelasi dengan nilai p= 16. 

 

 Untuk menncari r_(l(m)) kita harus mendapatkan nilai  dan nilai 

, berikut proses perhitungan nilai dengan m = 0. 

 = 0.000341797, 0.000212402,…, 0.0000450452592555598 

m = 0 

 = s(n+m) x w(n+m) 

 = s(0+0) x (0+0) 

 = 0.0042724609375X 0.08 =0.000341797 

 = s(1+0) x w(1+0) 

   = 0.002655029296875 X 0.080000028= 0.000212402 

Lakukan perhitungan secara berulang dengan persamaan diatas sampai nilai n 

mencapai 17853, setelah itu nilai  dikalikan dengan nilai . Berikut 

perhitungan dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 x  =0.000341797 x 0.000341797 = 1.16825E-07 

 x  = 0.000212402x 0.000212402= 4.51148E-08 

 x  = -0.000063476652825027x -0.000063476652825027 

 = 4.02929E-09 

Tabel 4.7 Nilai Hasil  

n  

0 1.16825E-07 
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1 4.51148E-08 

2 4.02929E-09 

: : 

17853 2.02908E-09 

 Kemudian semua data pada tabel 4.7 diatas di jumlahkan sehingga diperoleh 

nilai = 0.4727. Lakukan perhitungan autokeralasidiatas  sampai m mencapai nilai 

p, maka akan di dapatkan hasilnya seperti pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Nilai Hasil Autokorelasi 

n  

0 0.4727 

1 0.36756 

2 0.33497 

3 0.30761 

: : 

15 -0.01183 

16 -0.04398 

4.2.2.5 Ekstraksi CiriLPC 

Pada tahapan ini 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. Langkah pertama untuk melakukan ekstraksi ciri 

LPC adalah melakukan persamaan 2.7. Maka hasil yang didapat adalah sebagai 

berikut: 

E(0) = r(0) 

r(0)  = 0.4727 
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Kemudian kalkulasikan nilai E dengan menggunakan persamaan (2.11) 

sehingga akan prediksi error dari nilai tersebut. Berikut proses dan hasil perhitungan 

dapat dilihat pada tabel 4.9 : 

 = (1 - ) x 0.472781429 = 0.186883338 

 = (1 - ) x 0.186883338 = 0.173952633 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Nilai  

m E(m) E E(m) 

0 0.472781429 8 0.143508192 

1 0.186883338 9 0.140397194 

2 0.173952633 10 0.12717954 

3 0.171882493 11 0.127106253 

4 0.169591292 12 0.126464483 

5 0.159946848 13 0.125717971 

6 0.150985607 14 0.120883752 

7 0.144651932 15 0.119972166 

Setelah mendapat nilai E kemudian lakukan persamaan 2.8 untuk 

mendapatkan nilaik ke-m.Berikut proses dan hasil perhitungan dapat dilihat pada 

tabel 4.10: 

m = 1, 2, 3, …, p 

k1 = { } 

 = 0.7777634327 

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Nilai k 

m k(m) m k(m) 

1 0.777634327 9 0.147235153 

2 0.263042435 10 -0.306830108 

3 0.109089838 11 -0.024005125 

4 -0.115455802 12 -0.071056933 

5 0.238471685 13 0.076830561 

6 -0.236698902 14 -0.196094085 
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7 0.204814219 15 0.086838983 

8 -0.088920447  

Setelah mendapatkan nilai k, maka tahap kemudian adalah mencari nilai a 

dengan memasukkan nilai k menggunakan persamaan (2.9). Hasil perhitungan dari 

persamaan (2.9) bisa dilihat pada tabel 4.11 berikut ini: 

km =  

k1 =  

k2 =  

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Nilai  

m 

 

m 

 

1.1 0.777634327 9.9 0.147235153 

2.2 0.263042435 10.10 -0.306830108 

3.3 0.109089838 11.11 -0.024005125 

4.4 -0.115455802 12.12 -0.071056933 

5.5 0.238471685 13.13 0.076830561 

6.6 -0.236698902 14.14 -0.196094085 

7.7 0.204814219 15.15 0.086838983 

8.8 -0.088920447  

Kemudian lakukan persamaan (2.10) untuk mendapatkan nilai a yang 

lengkap. Berikut proses dan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.12: 

j = 1, 2, 3, …, p-1 

 = 0 - 0.777634327 x 1= 0.777634327 

 = 0.777634327 - 0.263042435 x 0.777634327  = 0.5730835 

Tabel 4.12Hasil Perhitungan Nilai  

m.j 
 

m.j 
 

m.j  

1.1 0.777634327 9.3 0.27348895 12.11 0.02989558 

2.1 0.5730835 9.4 -0.31020253 12.12 -0.071056933 

2.2 0.263042435 9.5 0.405915378 13.1 0.762310208 

3.1 0.544388243 9.6 -0.396202354 13.2 -0.098379114 

3.2 0.200524849 9.7 0.264057579 13.3 0.398294679 
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3.3 0.109089838 9.8 -0.193111948 13.4 -0.467138711 

4.1 0.556983298 9.9 0.147235153 13.5 0.55974427 

4.2 0.223676607 10.1 0.76592209 13.6 -0.54142943 

4.3 0.171942619 10.2 -0.084429319 13.7 0.413850315 

4.4 -0.115455802 10.3 0.354509765 13.8 -0.264106116 

5.1 0.584516237 10.4 -0.431769341 13.9 0.424784051 

5.2 0.182673161 10.5 0.530462438 13.10 -0.322681815 

5.3 0.118602082 10.6 -0.49138183 13.11 0.037277631 

5.4 -0.248280547 10.7 0.347972223 13.12 -0.129206209 

5.5 0.238471685 10.8 -0.200836935 13.13 0.076830561 

6.1 0.640962223 10.9 0.368381699 14.1 0.777376227 

6.2 0.123905428 10.10 -0.306830108 14.2 -0.123715688 

6.3 0.146675064 11.1 0.758556595 14.3 0.405604602 

6.4 -0.205042011 11.2 -0.075586271 14.4 -0.530414706 

6.5 0.376826036 11.3 0.34968865 14.5 0.64304191 

6.6 -0.236698902 11.4 -0.423416224 14.6 -0.593219078 

7.1 0.689441524 11.5 0.518666756 : : :  

7.2 0.046726097 11.6 -0.478648013 14.13 0.226315084 

7.3 0.188670583 11.7 0.337607546 14.14 -0.196094085 

7.4 -0.235083149 11.8 -0.192326884 15.1 -0.760347616 

7.5 0.351448443 11.9 0.366354963 15.2 0.104062716 

7.6 -0.367977079 11.10 -0.288444053 15.3 -0.392709207 

7.7 0.204814219 11.11 -0.024005125 15.4 0.520395149 

8.1 0.707653696 12.1 0.756850864 15.5 -0.607065826 

8.2 0.014005411 12.2 -0.09608222 15.6 0.546799595 

8.3 0.219921536 12.3 0.37572071 15.8 -0.462849416 

8.4 -0.255986848 12.4 -0.437082383 15.9 0.327291589 

8.5 0.368225116 12.5 0.542656113 15.10 -0.48303205 

8.6 -0.363822173 12.6 -0.512659273 15.11 0.358443847 

8.7 0.266119668 12.7 0.374462415 15.12 -0.069320189 

8.8 -0.088920447 12.8 -0.222413543 15.13 0.113275481 

9.1 0.720745912 12.9 0.391202766 15.14 -0.215571739 

9.2 -0.025176759 12.10 -0.293814982 15.15 0.128587525 

Nilai a(15,1) hingga a(15,15) merupakan nilai output dari LPC yang 

merupakan hasil dari koefisien LPC.Kemudian lakukan persamaan (2.12) dengan 

menjadikan hasil dari koefisien lpc sebagai nilai masukan untuk mendapatkan hasil 

ekstraksi ciri suara. Berikut proses dan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 

4.13: 
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Q = 18 

G(1) = (-0.760347616 + 1) / 18 = 0.013314021 

G(2) = (0.104062716 + -0.760347616) / 18 = -0.036460272 

G(3) = (-0.392709207 + 0.104062716) / 18 = -0.016035916 

:  : 

G(15) = (0.086838983 + 0.128587525) / 18 = 0.011968139 

Tabel 4.13 Nilai Ciri Data Latih Chord A 

m G(m) m G(m) 

1 0.013314021 9 -0.008652248 

2 -0.036460272 10 -0.006921567 

3 -0.016035916 11 0.016062425 

4 0.007093663 12 0.002441961 

5 -0.004815038 13 -0.005683125 

6 -0.003348124 14 -0.004832456 

7 0.004663899 15 0.011968139 

8 -0.00753099  

Lakukan keseluruhan langkah pembentukan data suara untuk semua data latih 

yaitu 312 suara, sehingga didapatkan nilai ciri latih dari keseluruhan suara dalam 

bentuk matriks 1x15 seperti Tabel 4.14 sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Nilai Ciri Data Latih 

Data 

ke- 
Ciri LPC Kelas 

1 [0.013314021 -0.036460272 -0.016035916 0.007093663 -

0.004815038 -0.003348124 0.004663899 -0.00753099 -

0.008652248 -0.006921567 0.016062425 0.002441961 -

0.005683125 -0.004832456 0.011968139] 

1 

2 [0.020211187 -0.022207203 -0.011586958 -0.005383631 -

0.013289107 0.004491644 0.007464256 -0.001904355 -

0.005876781 -0.009851907 0.015042267 0.006738523 

0.005171624 -0.000763029 0.003799978] 

2 
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3 [0.002331997 -0.024493916 -0.01430264 0.00262527 

-0.005593414 0.001561097 -0.001137696 -0.011290626 

0.004552254 -0.006299599 0.024475452 0.00263859 

-0.00993678 -0.004584126 0.01469918] 

3 

4 [0.010328296 -0.03401262 -0.018252824 0.009295843 

0.008376443 -0.003171864 0.000345804 -0.011102995 

-0.00770167 -0.00244301 0.024197875 0.004509791 

-0.015929663 -0.005094388 0.013634784] 

4 

5 [-0.006177373 -0.038894341 0.002155623 0.011026674 

0.003330364 -0.00355093 -0.005083131 -0.006678863 

0.008183987 -0.005546963 -0.002583521 0.012052575 

-0.000741537 -0.021028361 0.01373685] 

5 

:: ::  

312 0.006560505 -0.025221595 -0.019964796 -0.001230426 

0.0033571 0.00363048 0.004975597 0.002465189 

-0.00101952 -0.01008996 -0.001005726 -0.013214929 

0.023419588 0.007745493 -0.001920441 

24 

4.2.3 Ekstraksi Ciri Data Uji 

Pada tahap ini merupakan proses mendapatkan sederetan besaran pada bagian 

sinyal masukan untuk menetapkan pola data uji pada sinyal suara. Proses data uji 

dilakukan dengan langkah-langkah yang sama seperti pembentukan data latih. Proses 

tersebut terdiri dari penginputan data uji pada tahap pengujian, normalisasi, 

preemphasis, frame blocking, windowing, analisa autokorelasi, ekstraksi ciri. 

Namun, hasil dari pola data uji langsung digunakan tanpa melakukan proses 

penyimpanan ke dalam database. Berikut gambar 4.5 merupakan data suara chord a# 

yang akan di uji. 
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Gambar 4.5Suara Data Uji Chord A# 

Lakukan semua langkah-langkah pembentukan data uji tersebut untuk 

mendapatkan nilai ciri data uji suara seperti Tabel 4.15: 

Tabel 4.15 Nilai Ciri Data Uji Chord A# 

m G(m) m G(m) 

1 -0.00845082 9 0.00012221 

2 -0.02146988 10 -0.00869731 

3 -0.00841968 11 0.01288265 

4 0.00273868 12 -0.00380817 

5 -0.00962342 13 0.011039 

6 0.00680516 14 -0.0069862 

7 0.00388575 15 0.00877932 

8 -0.00758386  

4.2.4 Manhattan Distance 

Selanjutnya setelah didapatkan hasil ekstraksi ciri dengan menggunakan 

metode LPC maka nilai ciri data suata tersebut akan dibanding dengan keseluruhan 

data suara latih yang ada sehingga akan diperoleh hasil perhitungan yang memiliki 

kemiripan paling dekat. Berikut contoh perhitungan metode manhattan 

distancedengan menggunakan persamaan (2.14) dengan ciri LPC data latih pada 

tabel 4.14 dan ciri LPC data uji pada Tabel 4.15: 

d(uji.1) ={(-0.00845082 - 0.013314021) + (-0.02146988 - (-0.036460272)) +(-

0.00841968 – (-0.016035916)) + (0.00273868 - 0.007093663) + (-

0.00962342 – (-0.004815038)) + (0.00680516 – (-0.003348124)) + 

(0.00388575 - 0.004663899) + (-0.00758386 - -0.00753099) + 
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(0.00012221 – (-0.008652248)) + (-0.00869731 - -0.006921567) + 

(0.01288265 - 0.016062425) + (-0.00380817 - 0.002441961) + (0.011039 

– (-0.005683125) + (-0.0069862 – (-0.004832456) + (0.00877932 - 

0.011968139)} 

 = 0.009949071 

d(uji.2)={(-0.00845082 - 0.020211187)) + (-0.02146988 – (-0.022207203)) +(-

0.00841968 – (-0.011586958)) + (0.00273868 – (-0.005383631)) + (-

0.00962342 – (-0.013289107)) + (0.00680516 - 0.004491644) + 

(0.00388575 - 0.007464256) + (-0.00758386 – (-0.001904355)) + 

(0.00012221 – (-0.005876781)) + (-0.00869731 – (-0.009851907)) + 

(0.01288265 - 0.015042267) + (-0.00380817 – (0.006738523)) + 

(0.011039 - 0.005171624) + (-0.0069862 – (-0.000763029)) + 

(0.00877932 - 0.003799978)} 

 = -0.020843065 

.   . 

.   . 

.   . 

d(uji.312)={(-0.00845082 - 0.006560505)) + (-0.02146988 – (-0.025221595)) +(-

0.00841968 – (-0.019964796)) + (0.00273868 – (-0.001230426)) + (-

0.00962342 – 0.0033571) + (0.00680516 - 0.00363048) + (0.00388575 - 

0.004975597) + (-0.00758386 – 0.002465189) + (0.00012221 – (-

0.00101952)) + (-0.00869731 – (-0.01008996)) + (0.01288265 – (-

0.001005726)) + (-0.00380817 – (-0.013214929)) + (0.011039 - 

0.023419588) + (-0.0069862 – 0.007745493) + (0.00877932 – (-

0.001920441))} 

 = -0.007273116 

Pengukuran jarak kemiripan (𝑑PQ) pada contoh di atas dilakukan secara 

berulang dengan persamaan Manhattan Distance sampai nilai P mencapai 

keseluruhan data latih yaitu 312 data. Setelah jarak keseluruhan data dihitung, maka 

didapatkan jarak nilai kemiripan seperti pada Tabel 4.16 berikut: 
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Tabel 4.16Nilai Jarak Kemiripan Manhattan Distance 

Data ke- Jarak Kelas 

1 0.009949071 1 

2 -0.020843065 2 

3 -0.0040316 3 

4 -0.001766359 4 

5 0.01101239 5 

:: :: :: 

312 -0.007273116 24 

Pada penelitian ini nilai P dari 𝑑PQ dihitung hingga mencapai nilai 𝑑uji.312. 

Dengan cara memperbandingkan keseluruhan ciri LPC data latih satu per satu 

terhadap ciri data uji. Nilai 1 pada 𝑑uji.1menunjukkan nilai data latih ke-1 dan uji 

menunjukkan data uji yang diuji. Sedangkan 𝑑uji.312menunjukkan bahwa jumlah 

keseluruhan data latih yaitu 312 suara. Sedangkan Qmerupakan nilai dari data uji yang 

diperbandingkan. 

Jadi, nilai -0.020843065 sebagai jarak yang terdekat kemiripan Manhattan 

Distance pada contoh perhitungan di atas yang terdeteksi adalah benar pada kelas ke-

2 yaitu suara chord A#. 

4.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan gambaran dari tahapan secara umum tentang 

rancangan sistem yang akan diimplimentasikan. Adapun tahap peracangan terdiri 

dari perancangan struktur menu dan perancangan user interface. 

4.2.1 Perancangan Struktur Menu 

Struktur menu merupakan gambaran dari fitur-fitur yang terdapat pada sistem 

yang membangun. Menu tersebut terdiri dari menu utama, menu pelatihan dan 

pengujian, menu tentang aplikasi, dan menu tentang pengembang. Berikut rancangan 

struktur menudapat dilihat pada gambar 
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Pengenalan Suara Chord Gitar

Menu Utama Pelatihan dan Pengujian Tentang Aplikasi Tentang Pengembang

 

Gambar 4.6 Struktur Menu 

4.2.2 Perancangan User Interface 

Perancangan user interface merupakan rancangan tampilan dari sebuah 

aplikasi dimana rancangan tersebut akan menjadi acuan dalam implementasi aplikasi 

yang akan dikembangkan. Perancangan user interface bertujuan untuk 

mempermudah dalam hal penggunaan dan memperoleh informasi yang dihasil oleh 

aplikasi. 

4.2.2.1 User Interface Menu Utama 

User interface menu utama merupakan tampilan awal saat 

menjalankanaplikasi. Tampilan ini akan menampilkan beberapa pilihan diantaranya 

pelatihan dan pengujian, tentang aplikasi, dan tentang pengembang. 

Implementasi Linear 
Predictive Coding dan 
Manhattan Distance 
Untuk Pengenalan 
Suara Chord Gitar

Pelatihan dan Pengujian

Tentang Aplikasi

Tentang Pengembang

X

G

ambar 4.7User Interface Menu Utama 
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Tabel 4.17 Keterangan User Interface Menu Utama 

No Nama Jenis Keterangan 

1 Pelatihan dan Pengujian Button Menampilkan halaman menu pelatihan 

dan pengujian 

2 Tentang Aplikasi Button Menampilkan halaman tentang 

penjelasan aplikasi 

3 Tentang Pengembang Button Menampilkan halaman tentang 

pengembang 

4 X Button Tombol untuk menutup atau 

menghentikan aplikasi 

4.2.2.2 User Interface Pelatihan dan Pengujian 

User interface pelatihan dan pengujian merupakan tampilan utama dari 

aplikasi yang akan dikembangkan. Pada user interface ini pengguna akan berinteraksi 

dengan aplikasi untuk melakukan pelatihan dan pengujian suara. 

X
Training

Kembali

Pilih File

Kelas ... v Ekstraksi

Simpan

Sinyal Suara

Play

Tabel Ciri Latih

Training

Pilih File

Distance

Uji

Hasil

Play

Tabel Ciri Latih

Kelas

 

Gambar 4.8User Interface Menu Utama 
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Tabel 4.18Keterangan User Interface Pelatihan danPengujian 

No Nama Jenis Keterangan 

Pelatihan 

1 Pilih File Button Memilih file suara yang akan dijadikan 

data latih 

2 Ekstraksi Button Melakukan proses ekstraksi ciri  

3 Kelas Pop up menu Memilih kelas suara untuk pelatihan 

4 Simpan Button Menyimpan proses ekstraksi ciri 

5 Sinyal Suara Axes Menampilkan sinyal suara data latih yang 

diinput 

6 Play Button Memutar sinyal suara yang diinput 

7 Table Amplitudo Table Menampilkan nilai amplitudo dari data 

latih yang dipilih 

8 Table Ciri Latih Table Hasil ekstraksi ciri suara latih yang telah 

disimpan dalam database 

Pengujian  

9 Pilih File Button Memilih file suara yang akan dijadikan 

data uji 

10 Tabel Ciri  Uji Edit Text Hasil ekstraksi ciri suara uji tidak disimpan 

ke database 

11 Uji Button Melakukan pengujian antara data latih dan 

data uji 

12 Distance Edit Text Hasil jarak pengukuran kemiripan antara 

data latih dan data uji 

13 Kelas Edit Text Hasil kelas dari data uji yang terdeteksi 

14 Gambar Hasil Axes Gambar huruf hasil data uji yang terdeteksi 

15 Play 

 

Button Memutar sinyal suara data uji yang 

diinput 
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16 kembali Button Tombol untuk kembali ke menu utama 

17 X Button Tombol untuk menutup atau 

menghentikan aplikasi 

4.2.2.3 User Interace Tentang Aplikasi 

User interface tentang aplikasi akan menampilkan informasi mengenai 

paduan dalam menggunakan aplikasi. 

X

Kembali

Tentang Aplikasi

 

Gambar 4.9User Interface Tentang Aplikasi 

Tabel 4.19 Keterangan User Interface Tentang Aplikasi 

No Nama Jenis Keterangan 

1 Tentang Aplikasi Edit Text Menampilkan penjelasan tentang aplikasi 

2 Kembali Button Tombol untuk kembali kemenu utama 

3 X Button Tombol untuk menutup atau keluar 

aplikasi 

4.2.2.4 User Interface Tentang Pengembang 

User interface tentang pengembang menampilkan halaman mengenai 

identitas pengembang aplikasi terdiri dari foto, data pribadi, dan pendidikan 

pengembang. 
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X

Kembali

Foto
Pengembang

Tentang Pengembang

 

Gambar 4.10 User Interface Tentang Aplikasi 

Tabel 4.20 Keterangan User Interface Tentang Aplikasi 

No Nama Jenis Keterangan 

1 Foto Pengembang Axes Menampilkan pengembang aplikasi 

2 Tentang Pengembang Edit Text Menampilakn indentitas pengembang 

3 Kembali Button Tombol untuk ke menu utama  

4 X Button Tombol untuk menutup atau 

menghentikan aplikasi 

 


