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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Audio 

Audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. 

Agar dapat tertangkap telinga manusia, getaran tersebut harus cukup kuat yaitu 

minimal 20 kali per detik. Jika kurang dari jumlah itu, telinga manusia tidak akan 

mendengarnya sebagai suatu bunyi. Banyaknya getaran suatu benda diukur 

dengan satuan cycles per second atau cps. Pengukuran ini juga dikenal dengan 

sebutan Hertz (disingkat Hz). Daya tangkap pendengaran manusia secara teoritis 

adalah mulai dari 20Hz sampai 20kHz. Untuk mencari jumlah getaran pada suatu 

suara dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut 

(http://fisikastudycenter.com). 

        .………..…………………………………………………………….(2.1) 

Keterangan :  f = Frequensi 

  n = Jumlah Getaran 

  t = Waktu  

Suara yang kita dengar sehari-hari adalah merupakan gelombang analog. 

Gelombang ini berasal dari tekanan udara yang ada di sekeliling kita, yang dapat 

kita dengar dengan bantuan gendang telinga. Gendang telinga ini bergetar, dan 

getaran ini dikirim dan diterjemahkan menjadi informasi suara yang dikirimkan ke 

otak, sehingga kita dapat mendengarkan suara. Suara yang kita hasilkan sewaktu 

berbicara berbentuk tekanan suara yang dihasilkan oleh pita suara. Pita suara ini 

akan bergetar, dan getaran ini menyebabkan perubahan tekanan udara, sehingga 

kita dapat mengeluarkan suara. 

 

 

http://fisikastudycenter.com/
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2.2 Format File Audio 

Format file audio adalah sebuah bentuk penyimpanan data digital audio  

pada sistem komputer (http://flutimemultimedia.weebly.com). Walaupun 

nampaknya sederhana, namun file-file audio di komputer terdiri dari berbagai 

macam variasi atau jenis. Masing-masing file audio memiliki ciri khas tertentu 

yang berbeda. Secara garis besar format file audio dikelompokkan menjadi 3, 

yaitu : 

1. Uncompressed audio format atau format file audio tanpa kompresi, yang 

berarti file audio tetap utuh dalam setiap bit dan sample rate dari sumber yang 

dihasilkan. Format jenis ini memiliki ukuran yang lebih besar dari format yang 

lainnya. Contoh format ini seperti file WAV, AIFF, AU dan raw header-less 

PCM. 

2. Lossles audio format atau format file audio dengan kompresi lossles. Lossles 

audio format merupakan jenis format audio yang dapat menyimpan data 

dengan ukuran yang lebih kecil dari uncompressed format, namun dengan 

kualitas yang identik. Secara teori, lossless audio memiliki ukuran 55%-65% 

dari ukuran tanpa kompresi (uncompressed). Contoh format ini seperti FLAC, 

Monkey’s Audio, WavPack, Shorten, Tom’s lossless Audio Kompressor, TTA, 

ATRAC Advanced Lossless, Apple Lossless, MPEG-4 SLS. 

3. Lossy audio format atau format file audio dengan kompresi lossy. Tujuan 

utama kompresi lossy adalah membuang informasi pada audio yg tidak terlalu 

dapat terdengar oleh telinga (metode Psychoacoustics), namun pada 

prakteknya, akan terdapat perbedaan antara lossy dengan lossless dan 

uncompressed format, terutama jika dikomparasikan pada high-end sound 

system. Untuk penggunaan sehari-hari penggunaan file audio format lossy 

akan lebih menguntungkan, mengingat karakteristik filenya berukuran kecil 

yang akan menghemat ruang penyimpanan. Contoh format ini seperti MP3, 

Vorbis, Mousepack, ACC, ATRAC dan lossy Windows Media Audio (WMA). 
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2.3 File WAV 

File WAV (Waveform Audio File Format) merupakan format file digital 

audio yang disimpan dalam bentuk digital dengan ekstensi WAV. File itu 

menyimpan amplitude dan frekuensi suara sehingga membutuhkan tempat 

penyimpanan yang besar (Wiedjaja, 2004). File WAV itu dikembangkan oleh 

Microsoft dengan format PCM. File WAV merupakan salah satu file yang 

dikenali dalam Matlab audio. File WAV dibagi menjadi 3 bagian dalam 

menyimpan informasi, masing-masing bagian di sebut chunk. 3 bagian tersebut 

diantaranya : 

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

tersebut adalah file WAV. 

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

sifat file wav, misalnya parameter samplerate. 

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

sesungguhnya. 

2.4 Pengenalan Suara (Voice Recognition) 

Pengenalan suara merupakan salah satu upaya agar suara dapat dikenali 

atau diidentifikasi sehinggan dapat dimanfaatkan (Jenny, 2011). Pengenalan suara 

dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu speech recognition, speaker 

recognition, dan langue recognition. Pengenalan pola suara terdiri dari dua 

langkah yaitu pembelajaran pola suara dan pengenalan pola suara melalui 

perbandingan pola. Tahap perbandingan pola adalah tahap bagi suara yang akan 

dikenali, dibandingkan polanya dengan pola yang telah dipelajari dalam tahap 

pembelajaran, untuk kemudian diklasifikasikan dengan pola terbaik yang cocok. 

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada Gambar 2.1 berikut ini : 
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Gambar 2.1 Blok diagram pembelajaran pola dan pengenalan pola 

Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing blok : 

1. Ekstraksi 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 seperti filter bank analyzer, MFCC, LPC atau DFT (Discrete Fourier 

Transform). 

2. Pembelajaran Pola 

Satu atau lebih pola pembelajaran yang berhubungan dengan bunyi suara 

dari kelas yang sama, digunakan untuk membuat pola representatif dari ciri-ciri 

kelas tersebut. Hasilnya yang biasa disebut dengan pola referensi, dapat menjadi 

sebuah model yang mempunyai karakteristik bentuk statistik dari ciri-ciri pola 

referensi. 

3. Perbandingan dengan pola Model 

Pola uji yang akan dikenali, dibandingkan dengan setiap kelas pola 

referensi. Kesamaan besaran antara pola uji dengan setiap pola referensi akan 

dihitung. 

4. Logic Decision 

Menentukan kelas pola referensi mana yang paling cocok untuk pola uji 

berdasarkan klasifikasi pola. 
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Secara umum pengenalan suara dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu : 

ekstraksi ciri, pemodelan, dan pengenalan. Ekstraksi ciri adalah upaya untuk 

memperoleh ciri dari sinyal suara. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

proses ekstraksi ciri adalah MFCC. Setelah dilakukan ekstraksi ciri dan 

memperoleh ciri dari sinyal suara, kemudian dilakukan pemodelan. Dari 

pemodelan akan didapatkan parameter yang selanjutnya digunakan dalam proses 

pengenalan. 

2.5 Pengenalan ucapan (Speech Recognition) 

Pengenalan ucapan didefinisikan sebagai proses pengubahan sinyal suara 

ke bahasa (linguistic) mesin dalam bentuk data digital (biasanya berupa teks 

sederhana) (Charisma, 2013). Dengan kata lain, suara menyatakan kemampuan 

untuk mencocokkan pola dari yang didapatkan atau yang pengenalan diperoleh 

perbendaharaan kata terhadap sinyal suara ke dalam bentuk yang tepat. Atau dapat 

dikatakan pengenalan ucapan adalah suatu proses dimana computer dapat 

mengenal kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Secara umum suatu system 

pengenalan ucapan, yang merupakan bagian dari pengenalan suara memiliki dua 

proses. Proses pertama adalah ekstraksi ciri dan proses kedua adalah pencocokan 

pola. 

2.6 Feature Extraction 

Feature Extraction atau ekstraksi fitur merupakan suatu pengambilan 

fitur/ciri dari suatu bentuk yang nantinya nilai yang didapatkan akan dianalisis 

untuk proses selanjutnya. Ada beberapa macam feature extraction untuk suara, 

antara lain MFCC, LPC dan ZCPA. Ekstraksi ciri MFCC mempunyai tingkat 

keakuratan dan waktu ekstraksi ciri yang tercepat diantara ketiga macam ekstraksi 

ciri suara tersebut (Riyanto dan Sutejo, 2014). 

2.7 Mel-Frequency Cepstral Coefficients 

MFCC merupakan ekstraksi ciri yang menghitung koefisien cepstral 

dengan mempertimbangkan pendengaran manusia (Buono, 2009). MFCC 
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didasarkan atas variasi bandwidth kritis terhadap frekuensi pada telinga menusia 

yang merupakan filter yang bekerja secara linier pada frekuensi rendah dan 

bekerja secara logaritmik pada frekuensi tinggi. Filter ini digunakan untuk 

menangkap karakteristik fonetis penting dari sinyal ucapan. Untuk meniru kondisi 

telinga, karakteristik ini digambarkan dalam skala mel-frekuensi, yang merupakan 

frekuensi linier di bawah 1000 Hz dan frekuensi logaritmik di atas 1000 Hz. 

Diagram blok dari pemroses MFCC dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Blok Pemroses MFCC 

2.7.1 Frame Blocking 

Proses ini akan membagi sinyal audio kedalam bentuk frame. Frame 

blocking merupakan proses pembagian sinyal menjadi beberapa frame yang lebih 

kecil agar sinyal lebih mudah untuk diproses selanjutnya (Syafria, 2014). Frame 

blocking dilakukan dengan cara manual yaitu dengan memotong masing-masing 

suara menjadi satu huruf. Frame blocking dilakukan dengan cara manual 

menggunakan software audacity. 

2.7.2 Windowing 

Windowing adalah proses yang dilakukan untuk meminimalisir 

diskontinuitas antar frame yang dapat menyebabkan kehilangan informasi yang 

terdapat pada suatu sinyal (Setiawan, 2011). Konsepnya adalah meruncingkan 

sinyal ke angka nol pada permulaan dan akhir setiap frame. Bila window 

didefinisikan sebagai w(n), 0 ≤ n ≤ N-1, dengan N adalah jumlah sampel dalam 

tiap frame, maka hasil dari proses ini adalah sinyal :  

Frame Blocking FFTWindowing
Suara

Mel-Frequency 
Wrapping

Ceptrum

Frame

SpektrumMel-SpektrumMFCC

X[F] X[N] Y[N] F[N]

M[N]C[N]
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 ( )   ( )   ( )            ……………………………….(2.2) 

Keterangan : y(n)  = Sinyal hasil widowing sample ke-n 

 x(n)  = Nilai sample ke-n 

 w(n)  = Nilai window ke-n 

 n   = 0, 1, 2, 3…..N-1 

 N = Jumlah sample dalam frame 

Window memiliki beberapa bentuk, dalam kasus ini digunakan hamming 

window yang mempunyai persamaan sebagai berikut : 

 ( )                 (
   

   
 )            ………………....(2.3) 

Keterangan :  w(n)  = Window 

 N = Jumlah sample pada masing-masing frame 

 n = 0, 1, 2, 3,…,N-1 

2.7.3 Fast Fourier Transform (FFT) 

FFT berfungsi untuk mengubah setiap frame dari domain waktu menjadi 

domain frequensi. FFT adalah sebuah algoritma cepat untuk implementasi 

Discrete Fourier Transform (DFT) yang dioperasika pada sebuah sinyal waktu-

diskret yang terdiri dari N sampel sebagai berikut : 

 ( )  ∑    
                          

    …………………..(2.4) 

Keterangan :  f(n) = Frekuensi 

  Yk = Sinyal masukan dari proses windowing 

  N = Jumlah sample pada masing-masing frame 

  n = 0, 1, 2, 3,…,N-1 

  k = 0, 1, 2, 3,…,N-1 

  j = Bilangan Imajiner 
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2.7.4 Mel-Frequency Wrapping 

Studi psikofisik telah menunjukkan bahwa persepsi manusia tentang 

frekuensi suara untuk sinyal ucapan tidak mengikuti skala linier. Jadi, untuk setiap 

nada dengan frekuensi sesungguhnya f, dalam Hz, sebuah pola diukur dalam 

sebuah skala yang disebut “mel”. Skala “mel frekuensi” adalah skala frekuensi 

linier di bawah 1000 Hz dan skala logaritmik di atas 1000 Hz. Untuk 

mendapatkan mel-frequency wrapping terlebih dahulu dibuat filter bank dengan 

menggunakan persamaan berikut : 

   ( )            (  
 ( )

   
)....................................................................(2.5) 

Keterangan :  mel(n) = Mel-filter 

  n = 0, 1, 2, 3,…,N-1 

  f = Frequensi 

Dari sini diperoleh Mel-filter, lalu hitung frequensi mel dengan persamaan 

berikut: 

    ( )     (  
   ( )

      ).........................................................................(2.6) 

Keterangan :  Freq(m) = Frequensi mel 

  m  = 0, 1, 2, 3,…,N-1 

Kemudian kalikan frequensi mel dengan frequensi hasil FFT dengan persamaan 

berikut : 

 ( )   ( )      ( ) ………………………………………...……………...(2.7) 

Keterangan :  S(l)  = Sinyal hasil mel-frequency wrapping 

  l  = 0, 1, 2, 3,…,N-1 

  f(l)  = Frequensi hasil FFT 

  Freq(l) = Frequensi mel 
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2.7.5  Cepstrum 

Cepstrum adalah sebutan kebalikan untuk spectrum. Cepstrum biasa 

digunakan untuk mendapatkan informasi dari suatu sinyal suara yang diucapkan 

oleh manusia. Pada langkah terakhir ini, spektrum log mel dikonversi menjadi 

cepstrum menggunakan Discrete Cosine Transform (DCT). Hasil dari proses ini 

dinamakan MFCC. MFCC ini adalah hasil alihragam cosinus dari logaritma short-

term power spectrum yang dinyatakan dalam skala melfrekuensi. Bila mel power 

spectrum coefficients dinotasikan sebagai Sk, k = 1,2…..K. Persamaan koefisien 

dari MFCC (Cn) sebagai berikut : 

   ∑ (     )    (
 (  

 

 
) 

 
)   

                ….……...……….(2.8) 

Keterangan :  n = 1, 2, 3,…,K 

  Cn  = MFCC 

  Sp  = Sinyal hasil mel-frequency wrapping 

  p  = 0, 1, 2, 3,…,N-1 

 K  = Jumlah koofisien 

2.8 Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan adalah sebuah mesin yang dirancang untuk 

memodelkan cara otak manusia mengerjakan fungsi atau tugas-tugas tertentu 

(Haykin, 1994). Mesin ini mempunyai kemampuan menyimpan pengetahuan 

berdasarkan pengalaman dan menjadikan simpanan pengetahuan yang dimiliki 

menjadi bermanfaat. Hal yang sama juga diutarakan oleh (Kusumadewi, 2003), 

yang menyatakan bahwa jaringan syaraf tiruan merupakan representasi buatan 

dari otak manusia yang ghselalu mencoba mensimulasikan proses pembelajaran 

pada otak manusia tersebut. Istilah buatan disini digunakan karena jaringan syaraf 

ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu 

menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. 

Kecepatan sebuah neuron manusia dalam memproses suatu kejadian jauh 

lebih lambat dibandingkan dengan gerbang logika silikon. Sebuah neuron 
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membutuhkan 10-3 detik (1 milisecond) untuk memprosen suatu kejadian 

sedangkan gerbang logika silicon hanya membutuhkan 10-9 (1 nanosecond). 

Namun Karena kemampuan system syaraf manusia yang sangat baik 

mengorganisir kurang lebih 100 milyar neuron penyusunnya, maka kecepatan 

operasi secara keseluruhan yang dapat dicapai oleh system jaringan syaraf 

manusia jadi lebih cepat daripada kecepatan komputer yang paling cepat saat ini 

(Suyanto, 2007).  

Berikut ini adalah hubungan antara konsep biologi dengan jaringan syaraf 

tiruan yang digambarkan dalam table berikut ini (Medsker dan Liebowidz, 1994 

dikutip oleh turban, 2001) : 

Tabel 2.1 Hubungan antara biologi dan JST 

Biologi Jaringan Syaraf Tiruan 

Soma Node (Simpul) 

Dendrit Input 

Axon Output 

Synapse Weight (Bobot) 

Slow Speed Fast Speed 

Terdiri dari banyak neuron (10
9
) Beberapa Neuron 

2.9 Learning Vector Quantization 

Salah satu metode pelatihan terawasi pada jaringan syaraf adalah metode 

LVQ, dimana setiap unit output mempresentasikan sebuah kelas. LVQ digunakan 

untuk pengelompokkan dimana jumlah kelompok sudah ditentukan arsitekturnya 

(target/kelas sudah ditentukan). Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis 

belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang 

didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak 

antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan 

kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut kedalam kelas yang sama 

(Kusumadewi, 2003). 
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Gambar 2.3 Arsitektur jaringan LVQ 

W1 adalah vector bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan 

input ke neuron pertama pada lapisan output, sedangkan w2 adalah vector bobot 

yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron kedua pada 

lapisan output. Fungsi aktivasi F1 akan memetakan y_in1 ke y1 = 1 apabila |X-

W1| < |X-W2| dan y2 = 0. Demikian pula dengan fungsi aktivasi F2, akan 

memetakan y_in2 ke y2 = 1 apabila |X-W2| < |X-W1| dan y1 = 0. 

2.10 Algoritma LVQ 

Algoritma LVQ akan mengubah bobot satu neuron yang paling dekat 

dengan vector masukan. Algoritma pelatihan untuk LVQ adalah sebagai berikut 

(Agustina, 2012) : 

1. Tetapkan :  

a. Bobot awal variable input ke-j menuju ke kelas (cluster) ke-i: wij, dengan i 

= 1,2,…,K; dan j = 1,2,…,m 

b. Maksimum epoch: MaxEpoch 

c. Parameter learning rate: α 

d. Pengurangan learning rate: Decα 

e. Minimal learning rate yang diperbolehkan: Minα  

2. Masukkan : 

a. Data input Xij; Dengan i = 1,2,…,n ; dan j = 1,2,…,m 

b. Target berupa kelas: Tk; Dengan k = 1,2,…,n 

3. Tetapkan kondisi awal; epoch=0;  
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4. jika (epoch ≤ MaxEpoch) dan (α ≥ Minα), kerjakan : 

a. Epoch = epoch+1; 

b. Kerjakan untuk i = 1 sampai n 

c. Tentukan j sedemikian hingga |Wi – Wj| minimum; 

√(  ( )   ( ))  (  ( )   ( ))      (  ( )   ( )) ………….(2.9) 

d. Perbaiki Wj dengan ketentuan : 

                 (    )    (    )   (     (    )) ……......….(2.10) 

                 (    )    (    )   (     (    )) ……...……(2.11) 

e. Kurangi nilai α 

            …………………………………………….……..….(2.12) 

Setelah selesai dilakukan pelatihan, maka akan di peroleh bobot-bobot 

akhir. Bobot-bobot inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bobot untuk 

melakukan pengujian. 

2.11 Al-Qur’an 

Al-Qur‟an merupakan kitab suci umat islam yang diturunkan Allah kepada 

rasulnya yang terakhir yaitu nabi Muhammad SAW (Abdurohim,2007). Sekaligus 

sebagai mukjizat yang terbesar diantara mukjizat-mukjizat yang lain. Turunnya 

Al-Qur‟an dalam dalam kurun waktu 23 tahun, dibagi kedalam dua fase. Pertama 

diturunkan dimekan yang biasa disebut dengan ayat-ayat makiyah. Dan yang 

kedua diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat madaniyah. 

Al-Qur‟an sebagai kitab terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk 

bagi seluruh umat manusia (hudan linnas) sampai akhir zaman. Bukan Cuma 

diperuntukkan bagi masyarakat Arab tempat dimana ayat ini diturunkan akan 

tetapi untuk seluruh umat manusia. Didalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang 

mencakup semua aspek kehidupan manusia dalam berhubungan dengan tuhan 

maupun hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia 

dengan alam sekitarnya. 
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2.12 Makhroj Huruf 

Makhroj ditinjau dari morfologi berasal dari fi‟il madhi yaitu “khoroja” 

yang artinya keluar. Lalu dijadikan berwazan “maf ‟alun” yang bersighat isim 

makan, maka menjadi “makhrojun”. Bentuk jamaknya adalah “makhorijun”. 

Karena itu makhorijulhuruf yang di indonesiakan menjadi makhroj huruf berarti 

tempat-tempat keluar huruf (abdurohim, 2007). 

2.13 Pembagian Makhroj 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang pembagian 

makhroj huruf. Imam Syabawaih dan asy-Syathibi berpendapat bahwa makhroj 

huruf terbagi atas 16 makhroj, sementara menurut Imam al-Fara‟ terbagi atas 14 

makhroj. Namun pendapat yang paling masyhur dalam perkara ini adalah yang 

menyatakan bahwa makhroj huruf terbagi atas 17 makhroj. Imam Khalil bin 

Ahmad menjelaskan bahwa pendapat inilah yang banyak dipegang oleh para qari 

termasuk Ibnul Jazari serta para ahli nahwu (abdurohim, 2007). 

Selanjutnya 17 makhroj ini diklasifikasikan kedalam lima tempat 

(maudli‟). Lima tempat inilah yang merupakan letak makhroj dari setiap huruf. 

Lima tempat tersebut antara lain (abdurohim, 2007) : 

1. Al-Jauf, ialah makhroj huruf yang terletak pada rongga mulut, yaitu huruf alif 

 .( ي ) ‟dan ya ( و ) wau ,( ا )

2. Al-Halq, ialah makhroj huruf yang terletak pada tenggorokan, yaitu huruf 

hamzah ( ء ), ha‟ ( ه ), „ain ( ع ), ha‟ ( ح ), kha‟ ( خ ) dan ghain ( غ ). 

3. Al-Lisan, ialah makhroj huruf yang terletak pada lidah, yaitu huruf qaf ( ق   ), 

kaf ( ك ), jim ( ج ), syin ( ش ), ya‟ ( ي ), dlad ( ض ), lam ( ل ), nun ( ن ), ra‟ (ر ), 

ta‟ ( ت ), tha‟ ( ط ), dal ( د ), dzal ( ذ ), zha‟ ( ظ ), tsa‟ ( ث ), shad ( ص ), zai ( ز ) 

dan sin ( س ). 

4. Asy-Syafatain, ialah makhroj huruf yang terletak pada dua bibir, yaitu huruf 

fa‟ ( ف ), mim ( م ), ba‟ ( ب ) dan wau ( و ). 

5. Al-Khaisyum, ialah makhroj huruf yang terletak pada pangkal hidung, yaitu 

huruf ghunnah musyadad, idgham bi ghunnah, ikhfa dan iqlab. 
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2.14 Pengujian 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian black box 

untuk melihat apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan analisa dan 

perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu juga dilakukan 

pengujian untuk mengetahui persentase tingkat akurasi dan persentase tingkat 

error. 

2.14.1 Pengujian Black Box 

Pengujian black box atau behavioral merupakan pengujian mengenai 

sesuatu yang dilakukan sistem/aplikasi, terutama perilakunya (behavior) dan 

masalah-masalah bisnis. Black Box dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan 

(bug) yang terdapat pada hasil-hasil, permrosesan dan perilaku dari sistem (Black, 

2007 dikutip oleh Andini, 2016). 

Pengujian black box berfokus pada perilaku eksternal dari suatu software 

atau berbagai komponennya sambil memandang objek yang diuji sebagai sebuah 

kotak hitam (black box) sehingga mencegah tester untuk melihat isi di dalamnya. 

Pengujian black box memverifikasi penanganan yang benar dari fungsi-fungsi 

eksternal yang disediakan oleh software atau apakah perilaku yang diamati 

tersebut memenuhi harapan user atau spesifikasi produk. Bentuk paling sederhana 

dari pengujian black box adalah dengan memulai menjalankan software dan 

melakukan pengamatan dengan harapan mudah untuk membedakan hasil yang 

diharapkan dan mana yang tidak (Tian, 2005). 

2.14.2 Pengujian Akurasi dan Tingkat Error 

Setelah selesai melakukan tahap pengujian black box kemudian akan 

dilakukan perhitungan nilai akurasi dan tingkat error. Dalam kasus ini 

menggunakan perhitungan akurasi confusion matrix dan perhitungan tingkat error 

menggunakan persamaan matematis (Ratih, 2009 dikutip oleh Andrian, 2012). 

Contoh confusion matrix untuk klasifikasi biner ditunjukkan pada Table 2.2 

berikut. 
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Tabel 2.2 Confusion matrix 

 
Keterangan : 

TP (True Positive) = Jumlah dokumen dari kelas 1 yang benar dan 

diklasifikasi senagai kelas 1. 

FP (False Positive) = Jumlah dokumen dari kelas 0 yang salah dan 

diklasifikasi senagai kelas 1. 

FN (False Negative) =  Jumlah dokumen dari kelas 1 yang salah dan 

diklasifikasi senagai kelas 0. 

TN (True Negative) =  Jumlah dokumen dari kelas 0 yang benar dan 

diklasifikasi senagai kelas 0. 

Perhitungan akurasi dan tingkat error dinyatakan dalam persamaan 

berikut: 

        
     

           
       ………………….…………………….(2.13) 

                    …………………………………...……..…..(2.14) 

2.15 Penelitian Terkait 

Banyak penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan, beberapa 

diantaranya akan diuraikan pada Table 2.3 berikut ini : 

Tabel 2.3 Penelitian terkait 

No Peneliti Metode Kasus Kesimpulan 

1 (Eko Riyanto 

dan Sutejo, 

2014) 

MFCC, 

ZCPA dan 

LPC 

Membandingkan 

metode ekstraksi 

suara. 

MFCC memberikan hasil 

yang baik dalam waktu 

yang terkecil dibanding 

 Kelas Prediksi 

1 0 

Kelas 

Sebenarnya 

1 TP FN 

0 FP TN 
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dengan LPC dan ZCPA. 

2 (Meutia 

Puspitasari; 

Julian Supriadi 

dan Yoppy 

Sazaki, 2014) 

MFCC 

dan SOM 

Pengenalan suara 

untuk 

mendeteksi 

angka 1 sampai 

10. 

Hasil akurasi yang 

dicapai untuk data yang 

sama dengan data latih 

sebesar 100%, sedangkan 

untuk data yang berbeda 

deangan data latih sebesar 

82%. 

3 (Fadhilah 

Syafria; Agus 

Buono dan Bib 

Paruhum 

Silalahi, 2014) 

MFCC 

dan 

BPNN 

Pengenalan suara 

paru-paru. 

Metode Back 

Propagation memberikan 

akurasi yang cukup tinggi 

yaitu sebesar 93.97% 

untuk data latih dan 

92.66% untuk data uji. 

4 (Angga 

Setiawan; 

Achmad 

Hidayatno dan 

R. Rizal 

Isnanto, 2011) 

MFCC 

dan LVQ  

Pengenalan 

ucapan untuk 

mengoperasikan 

kursor komputer. 

Rata-rata persentase 

keberhasilan pengenalan 

suara program dengan 

menggunakan data latih 

adalah sebesar 88,89 %. 

Rata-rata persentase 

keberhasilan pengenalan 

suara program dengan 

menggunakan 

data uji adalah sebesar 

83,99 %. 

5 (Elghar 

Wisnudisastra 

dan Agus 

Buono, 2010) 

CodeBook 

dan 

MFCC  

Pengenalan 

chord pada alat 

musik gitar. 

rataan akurasi sebesar 

91% untuk percobaan 

menggunakan 13 

koefisien cepstral dan 
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96% untuk percobaan 

menggunakan 26 

koefisien cepstral. 

6 (Wiedjaja; 

Pangbun; 

Abram I.S dan 

Wahab, 2004) 

BPNN Pengenalan nada 

suara gitar dan 

piano. 

Perameter pembelajaran 

yang paling optimal 

adalah dengan nilai 

alpha=0.1, teachrate= 0.9, 

momentum=0.9, 

apochcount=5000, dan 

satu lapisan dalam 

dengan jumlah neuron 

sebanyak 100 buah. 

 


