
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pengenalan pembicara adalah cabang dari pengenalan suara yang sering kali 

disalah artikan menjadi pengenalan kata yang merupakan salah satu bagian dari 

pengolahan sinyal digital dibidang pengolahan suara. Pengenalan pembicara sering 

kali dikaitkan dengan speaker biometrics, termasuk identifikasi, verifikasi atau 

otentifikasi, klasifikasi (Beigi, 2011). 

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini identifikasi suara 

dibutuhkan terutama pada saat mengenali identitas seseorang. Implementasi 

pengenalan identitas melalui suara pada saat ini masih berlangsung secara 

konvensional seperti yang dilakukan pada Sidang Pengadilan. Lalu juga pada 

implementasi saat ini, pengenalan pembicara kurang efektif dilihat dari segi 

pendengar yang bermasalah dengan alat pendengaran maupun kecepatan bersuara 

yang dikeluarkan oleh alat rekam atau dengan kata lain respon tangkapan suara 

yang dikeluarkan oleh alat rekam belum tentu terjamin dan sempurna. Teknik 

konvensional yang mendatangkan beberapa orang ahli forensik kedalam sebuah 

persidangan untuk mengenali identitas suara seseorang dinilai sangat tidak efektif 

untuk dijadikan alat bukti. 

Alat bukti yang tidak terjamin keasliannya dalam sebuah persidangan juga 

membuat efek kesalahan pengambilan keputusan yang mengakibatkan kerugian 

pada pihak yang benar. Contoh lain dari tidak adanya sistem atau rancangan yang 

berfungsi sebagai pengenalan identitas melalui pembicara ini adalah pada cara 

seorang ahli forensik audio membuktikan keaslian sebuah rekaman yaitu dengan 

cara mengamati jeda antara kata dan cara kata dibentuk oleh mulut dan laring. 

(Antaranews.com). 

Alat bukti merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam menentukan hasil 

keputusan oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem ataupun rancangan untuk 
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mengenali identitas pembicara dengan kecepatan pengenalan yang cepat dan 

tingkat akurasi yang cukup tinggi. 

Penelitian sehubungan dengan identifikasi pembicara sudah pernah 

dilakukan oleh Inggih (2011) yaitu mengidentifikasi pembicara independent text 

dengan mengkombinasikan metode MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients) 

dan SOM (Self Organizing Maps) pada data close-set. Dalam penelitian tersebut 

bertujuan penerapan metode MFCC untuk ekstrasi ciri pada suara dan menerapkan 

model jaringan saraf tiruan SOM untuk identifikasi suara. Penelitian tersebut 

memiliki tingkat akurasi tertinggi untuk pembicara wanita sebesar 54,4%, 

pembicara pria sebesar 75,6%, dan rata-rata keduanya sebesar 62,5%. 

Identifikasi suara pada penelitian ini menggunakan metode Linear 

Predictive Coding (LPC) sebagai ekstraksi ciri dan Chebyshev Distance sebagai 

classifier. Metode LPC ini adalah metode ekstraksi ciri yang lebih cepat 

dibandingkan metode ekstraksi ciri lainnya seperti MFCC dan PS-ZCPA dengan 

catatan waktu sebesar 0,213 detik, sedangkan metode MFCC membutuhkan waktu 

0,345 detik dan metode PS-ZCPA membutuhkan waktu 1,811 detik (Riyanto & 

Sutejo, 2014). Metode LPC juga telah terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh 

Yahya (2012) yang berjudul Deteksi Emosi Melalui Pengenalan Suara 

Menggunakan Linear Predictive Coding dan Hidden Markov Model (HMM). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan nilai akurasi tertinggi untuk emosi marah sebesar 

93,33%, untuk emosi jijik memiliki nilai akurasi tertinggi sebesar 64,7%, kemudian 

untuk emosi senang 97,4%, untuk emosi netral sebesar 96,3%, dan unutk emosi 

sedih sebesar 93.1%. Sedangkan untuk nilai rata-rata akurasi tertinggi dari beberapa 

kali pengujian adalah 70,7%. 

Setelah dilakukan ekstraksi ciri oleh metode LPC, maka diperlukan sebuah 

classifier yang bertujuan untuk mengukur kemiripan dari ciri tersebut. Metode-

metode yang digunakan untuk mengukur kemiripan pada penelitian ini 

menggunakan metode pengukuran jarak (distance metrics). Ada beberapa metode 

pengukuran jarak seperti Euclidean Distance, Chebyshev Distance, dan Manhattan 

Distance. Metode yang digunakan sebagai classifier pada penelitian ini adalah 

metode Chebyshev Distance. Metode Chebyshev Distance telah terbukti lebih baik 
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daripada metode Euclidean Distance dan Manhattan Distance. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Kouser & Sunita, 2013) tentang perbandingan Chebyshev Distance, 

Euclidean Distance, dan Manhattan Distance menunjukkan bahwa metode 

Chebyshev Distance memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi yaitu sebesar 86%. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari latar belakang, maka dapat 

dibuat suatu rumusan masalah yaitu: bagaimana mengidentifikasi pembicara 

dengan metode Linear Predictive Coding (LPC). 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalahnya adalah: 

1. Pembicara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 orang 

2. Format file yang digunakan adalah WAV 

3. Noise yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah white noise (noise yang 

sifatnya teratur) 

4. Klasifikasi pada penelitian ini menggunakan Chebyshev Distance. 

5. Pengenalan suara ini bersifat Text-Independent 

1.4  Tujuan  

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mempelajari dan menerapkan metode LPC untuk ekstraksi ciri pada suara. 

2. Mempelajari dan menerapkan metode Chebyshev Distance untuk identifikasi 

suara manusia. 

3. Menguji akurasi identifikasi suara menggunakan metode LPC dan Chebyshev 

Distance sebagai klasifikasinya. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi penjelasan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai dasar teori teknologi yang 

digunakan dalam melaksanakan penelitian dalam tugas akhir ini meliputi, 

Identifikasi Suara, Linear Predictive Coding, Chebyshev Distance dan lain-

lain. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian, yaitu pengamatan menggunakan metodologi penelitian yang 

sudah ditentukan sebelumnya 

BAB IV Analisa dan Perancangan 

Bab ini berisi pembahasan mengenai kebutuhan aplikasi, yang terdiri dari: 

UML (Unified Modeling Language), User interface, perancangan 

menggunakan pendekatan berorientasi objek sesuai dengan metodologi 

pada bab sebelumnya.. 

BAB V Implementasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan mengenai Implemendasi penelitian dan eksperimen 

yang dilakukan dengan melakukan berbagai evaluasi dan perbaikan yang 

dirasa perlu berdasarkan hasil penelitian. 

BAB VI Penutup 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

dan saran yang diperoleh untuk pengembangan lebih lanjut. 


