
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Genre

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genre adalah jenis, tipe, atau

kelompok sastra atas dasar bentuknya. Jadi genre musik merupakan pengelompokan

musik berdasarkan kemiripan jenis, tipe, ataupun tema musik tersebut.

Jenis – jenis pembagian genre musik yang sering didengar, antara lain:

1. Musik populer atau Musik pop

Jenis aliran musik yang banyak didengar oleh kalangan luas yang biasanya

diperjualbelikan. Genre pop mempunyai irama yang ringan dan berperan

sebagai media hiburan dan pertunjukan (Errie 2009). Genre ini pertama kali

berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920 yang  pertama kali dibuat

berdasarkan penemuan Thomas Edison, dibedakan dengan Musik Klasik,

Musik Jazz, Musik Tradisional, Musik Blues, kemudian juga berkembang ke

negara-negara lain sedunia.

2. Rock

Genre musik mulai dikenal pada pertengahan tahun 50-an. Musik rock

diadaptasi dari berbagai musik lainnya, termasuk musik rakyat (folk music),

jazz dan musik klasik, blues dan country. Bunyi khas dari musik rock adalah

penggunaan gitar listrik atau gitar akustik, dan penggunaan back beat yang

pada bagian ritme dengan gitar bass dan drum, serta organ, piano atau sejak

70-an, synthesizer. Pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an, musik rock

berkembang menjadi beberapa jenis. Yang bercampur dengan musik folk

(musik daerah di amerika) menjadi folk rock, dengan blues menjadi blues-rock

dan dengan jazz, menjadi jazz-rock fusion. Pada tahun 70an, rock

menggabungkan pengaruh dari soul, funk, dan musik latin. Juga di tahun

70an, rock berkembang menjadi berbagai subgenre (sub-kategori) seperti soft

rock, glam rock, heavy metal, hard rock, progressive rock, dan punk rock. Sub
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kategori rock yang mencuat ditahun 80an termasuk New Wave, hardcore punk

dan alternative rock. Pada tahun 90an terdapat grunge, Britpop, indie rock dan

nu metal. Ciri khas dari genre ini adalah ritme yang tidak konvensional

(bukan 4/4 atau sinkopasi), penguasaan alat music yang mahir dengan

permainan solo yang rumit dan lagu-lagu yang berdurasi panjang. (Harry

2007)

3. Dangdut

Musik dangdut merupakan salah satu seni music yang berkembang di

Indonesia. Bentuk musik ini berakar dari musik melayu pada tahun 1940-an.

Dalam  proses evolusinya dipengaruhi unsur musik india (tabla) dan arab

(pada cengkok dan harmonisasi). Penyebutan nama dangdut berdasarkan ciri

khas suara permainan tabla ( dalam dunia dangdut disebut gendang) yang khas

dan didominasi oleh suara dang dan ndut. (Harry 2007)

2.2 Pengenalan Genre lagu

Untuk mengenal masing-masing karakteristik genre musik diperlukan

beberapa langkah, yakni:

2.2.1 Ekstraksi Fitur

Ekstraksi fitur berfungsi untuk mengenal karakteristik dari suatu musik atau

lagu. Setiap genre lagu menggunakan alat musik yang dominan yang berbeda-beda

(Timotius 2009).  Contohnya, musik pop lebih dominan menggunakan gitar, drum

dan keyboard. Sedangkan musik rock lebih dominan menggunakan gitar listrik, serta

dangdut yang lebih dominan menggunakan gendangnya.

Untuk mengenal karakteristik ini maka diperlukan sebuah metode, yakni

MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficient) (Tzanetakis 2001)

MFCC mempunyai kemampuan seperti pendengaran manusia, jadi MFCC

dapat mengadaptasi pendengaran manusia dalam bentuk digital. Selain itu,

penggunaannya adalah untuk mengekstrak data sinyal suara.
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Beberapa keunggulan dari MFCC, antara lain (Putra 2011):

a. Mampu untuk menangkap karakteristik suara yang sangat penting bagi pengenalan

suara atau dapat menangkap informs yang penting dalam sinyal suara.

b. Menghasilkan data seminimal mungkin tanpa menghilangkan informasi penting yang

ada di dalam sinyal.

c. Mempunyai kemampuan seperti organ pendengaran suara dalam mengenali sinyal

suara.

Tahapan proses Mel Frequency Cepstral Coefficient adalah sebagai berikut:

1. Frame Blocking, proses ini membagi sinyal audio yang masuk kedalam bentuk

frame, dan setiap frame terdiri atas N-sample. Sinyal audio yang masuk

merupakan sebuah non-stationer signal. Sedangkan untuk menganalisa sinyal

audio, maka sinyal yang masuk harus menjadi stationer signal sehingga perlu

dibagi-bagi menjadi frame-frame.

Frame akan dibagi menjadi N sample dan jarak antar frame overlap adalah M

dimana M<N. nilai N biasanya adalah 256 yang mewakili 30 ms dengan spasi

100. Panjang daerah overlap umumnya yang digunakan adalah 30% sampai 50%

dari panjang frame yang berfungsi untuk menghindari hilangnya ciri atau

karakteristik suara pada perpotongan frame. (Putra 2011)

(sumber : Satrya  2010)

2. Windowing, proses ini dibutuhkan untuk meminimalisir diskontinuitas antar

frame yang menyebabkan kehilangan informasi yang terdapat dalam suatu sinyal.

(Satrya 2010) Proses windowing yang dipakai adalah proses Hamming Window

dengan persamaan :
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w(n) = 0,54 – 0,46 cos (( )) (2.1)

w(n) = windowing

N = Jumlah sample pada masing-masing frame

n = 0,1,2,3, . . .N-1

Gambar 2.2 Hamming Window

(sumber : matlab help)

3. Fast Fourier Transform (FFT), yang berfungsi untuk mengubah domain waktu

menjadi domain frekuensi (Sung 2008). FFT merupakan cara yang lebih efisien

daripada DFT (Dicrete Fourier Transform) (Satrya 2010). Berikut adalah

persamaan dari Fast Fourier Transform :

= 	 / 2.2
Xn = frekuensi

k = 0,1,2,…,(N-1)

N = jumlah sample pada masing-masing frame

j = bilangan imajiner (√− 1)
n = 1,2,3, . . . (N-1)

Hasil dari data yang telah melalui proses FFT, seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 2.3 Hasil FFT Dari Salah Satu Contoh Lagu

4. Mel-frequency Wrapping, merupakan selang frekuensi di bawah 1000 hz dan

selang algoritmik di atas 1000 hz. Skala mel diperlukan karena pendengaran

manusia tidak berupa skala linear, oleh karena itu, tinggi subjektif setiap nada

bisa diukur dengan skala mel. (Zilvan 2011)

Gambar 2.4 Mel-frequency Wrapping

(sumber : https://engineering.purdue.edu/~malcolm/interval/1998-010/)

Terlihat pada gambar 2.4, mel filter bank adalah merupakan segitiga yang

saling tumpang tindih. Sumbu y mewakili power (db) sinyal suara, dan sumbu x

merupakan frekuensi (hz). (Inggih 2011)

Persamaan yang digunakan untuk menghitung skala mel untuk frekuensi

dalam Hz adalah sebagai berikut.	 = 2595 ∗ 10	(1 + ) (2.3)
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5. Cepstrum, merupakan langkah terakhir dalam proses MFCC. Pada tahap ini, akan

menghasilkan mel frequency cepstrum coefficient (MFCC) yang merupakan hasil

konversi log mel cepstrum ke dalam domain waktu (Tiwari 2010). Untuk

mengubah ke dalam domain waktu, maka diperlukan DCT   (Discrete Cosine

Transform) dengan persamaan berikut.= 	 log cos 	 − 12 ∗ 	= 1,2, … , (2.4)

Cn = MFCC

Sk = mel frekuensi

k = jumlah coefficient

Jadi , tahapan dalam MFCC adalah seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.5 Tahapan-tahapan dalam MFCC

(sumber : Fansuri 2011)
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2.2.2 Fitur Seleksi

Setelah melalui proses MFCC selanjutnya data tersebut akan dicari nilai max,

mean, median, dan min-nya untuk selanjutnya data tersebut akan dikenali pola atau

jenis kelompoknya dengan menggunakan metode SOM.

Nilai max merupakan nilai tertinggi, nilai mean adalah nilai rata-rata data,

nilai median adalah nilai tengah, dan min merupakan nilai minimum dari data yang

ada. Berikut adalah rumus mencari nilai max, mean, median, dan min.

Max = max (data) (2.5)

Mean =
∑

(2.6)

Median = ( ) (2.7)

Min = min (data) (2.8)

Dimana n adalah banyaknya data, x adalah data ke-i dan i mempunyai nilai 1

sampai n.

2.2.3 Clustering

Clustering merupakan proses untuk menemukan sekumpulan model yang

berbeda dan terbagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan data yang ada dari masing-

masing objek atau data yang kelasnya belum diketahui. (Fansuri  2011)

Jaringan syaraf tiruan merupakan representasi buatan otak manusia untuk

proses simulasi pembelajaran dan menggunakan computer untuk proses

penghitungannya. (Kusumadeni 2003) Jaringan ini mirip dengan jaringan  syaraf

biologi dimana ada masukan informasi yang akan diproses untuk dikirimkan ke

neuron-neuron dan menghasilkan sebuah keluaran informasi. Gambar dibawah ini

merupakan arsitektur sederhana dari jaringan syaraf tiruan.
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Gambar 2.6 Arsitektur jaringan syaraf tiruan

(sumber : Mirawanti 2010)

SOM  (Self-Organizing Maps) merupakan model dari jaringan syaraf tiruan

yang paling popular dan termasuk jaringan syaraf unsupervised yang menyerupai

model jaringan syaraf manusia. SOM dikenal juga dengan nama jaringan Kohonen

karena ditemukan oleh Prof. Teuvo Kohonen di tahun 1982. Pada jaringan ini

terdapat sebuah cluster, dimana neuron-neuro masukan akan membentuk kelasnya

masing-masing secara otomatis berdasarkan nilai-nilai tertentu dari informasi

masukan tersebut.

Metode SOM digunakan untuk pemetaan clustering dimana prosesnya adalah

suatu objek yang masuk pada cluster ke-j tergantung pada jarak yang ditetapkan.

Berikut adalah arsitektur dari SOM.

Gambar 2.7 Arsitektur SOM

(sumber : Mirawanti  2010)
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X : vektor inputan pembelajaran (X1, X2, . . . , Xn)

α : learning rate

R : radius neighborhood

Xi : neuron / node input

Yj : neuron / node output

Wij : bias pada neuron output ke-j

Jaringan SOM mempunyai dua lapisan (layer), yaitu lapisan masukan (input)

dan lapisan keluaran (output) dimana setiap neuron pada lapisan output

merepresentasikan kelas dari input-an yang diberikan.

Dan berikut ini adalah tahapan dalam algoritma  pembelajaran jaringan SOM.

(Siang 2009)

Langkah 0: inisialisasi bobot (Wij)

Tentukan parameter jarak (R)

Tentukan learning rate (α)

Langkah 1: jika kondisi stop salah, lakukan langkah 2-8

Langkah 2: untuk semua input vector x lakukan langkah 3-5

Langkah 3: untuk setiap j,= 	∑ ( − 	 )2 (2.9)

Langkah 4: dapatkan j sehingga D(j) minimal

Langkah 5: untuk semua j yang berada dalam jarak dan

untuk semua i,= 	 + ( − )
(2.10)

Langkah 6: update learning rate

Langkah 7: Update jarak

Langkah 8: Uji kondisi stop

(Stop jika | Wij (baru) – Wij (lama) | ≤ )
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Model jaringan SOM telah banyak digunakan di dunia industri, diantaranya

untuk mesin monitoring, identifikasi kesalahan, dan robot kontrol.

2.2.4 Penghitungan Akurasi

Hasil yang diamati pada penelitian ini adalah tingkat akurasi dari penggunaan

MFCC dan SOM dalam mengklaster lagu. Tingkat akurasi akan diperoleh dengan

persamaan: (Lee 2007)																															 = 	∑ 	 	∑ 	 	100% (2.11)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan

pada proses penelitian agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan

sehingga mencapai hasil yang baik. Tahapan penelitian dapat dilihat dari gambar

berikut :

Gambar 3.1. Tahapan Metodologi Penelitian
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3.1. Penelitian Pendahuluan

Tahapan penelitian pendahuluan merupakan tahapan awal dimana dilakukan

pencarian informasi tentang klasifikasi genre musik yang telah dilakukan oleh

peneliti-peneliti sebelumnya dan mencari informasi tentang ekstraksi fitur MFCC dan

pengenalan pola dengan model SOM.

Dari informasi-informasi yang telah didapatkan dari penelitian sebelumnya,

lalu dilakukan identifikasi masalah. Permasalahan yang didapatkan adalah dengan

mudahnya seseorang memperoleh sebuah lagu, sehingga satu orang saja bisa

mempunyai banyak lagu dalam berbagai genre yang menyulitkan untuk mengetahui

genre masing-masing lagu karena jumlahnya yang banyak. Sehingga diperlukan

sebuah metode yang dapat mengklasifikasikan genre lagu dari database yang berisi

ribuan lagu.

3.2. Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data merupakan tahapan yang digunakan untuk

memperoleh informasi dan data dari permasalahan yang ada. Untuk mendapatkan

data yang dibutuhkan maka dilakukan studi pustaka yaitu dengan mempelajari

informasi dan data yang didapat dari buku, jurnal ilmiah serta penelitian lain yang

berhubungan sebagai panduan dalam proses penelitian pengklasteran genre lagu

dengan MFCC dan SOM.

3.3. Analisa

Tahapan ini merupakan proses analisis terhadap data-data yang telah berhasil

dikumpulkan dalam penelitian pengklasteran lagu. Proses yang dilakukan dalam

tahapan analisa ini adalah dimulai dari tahapan pengenalan lagu-lagu seperti pre-

processing, ekstraksi fitur dengan menggunakan MFCChingga menganalisa

pengenalan pola dengan menggunakan SOM.
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3.3.1. Pre-processing Musik

Pada tahapan pre-processing music ini, lagu-lagu yang akan dijadikan

bahan penelitian akan diubah kedalam format *.wav. Setelah itu, lagu tersebut

akan dipotong menjadi beberapa detik sesuai dengan penelitian.

3.3.2. Ekstraksi Fitur

Setelah dilakukan tahapan pre-processing, maka proses selanjutnya

adalah ekstraksi fitur menggunakan metode MFCC (Mel Frequency Cepstral

Coefficient). Terdapat beberapa tahapan di dalam MFCC, yakni:

a. Frame Blocking

Pada tahapan proses ini membagi sinyal audio kedalam bentuk frame,

dan setiap frame terdiri atas N-sample.

b. Windowing

Proses windowing adalah proses untuk meminimalisir diskontinuitas

antar frame yang menyebabkan kehilangan informasi yang terdapat dalam

suatu sinyal. Proses ini mengacu pada rumus (2.1).

c. Fast Fourier Transform (FFT)

Pada tahapan ini akan mengubah sinyal dalam domain waktu menjadi

domain frekuensi. Proses ini mengacu pada rumus (2.2)

d. Mel-frequency Wrapping

Data sinyal audio yang terdapat dalam domain frekuensi akan dicari

skala mel-nya yang merupakan selang frekuensi di bawah 1000 hz dan

selang algoritmik di atas 1000 hz. Skala mel diperlukan karena

pendengaran manusia tidak berupa skala linear, oleh karena itu, tinggi

subjektif setiap nada bisa diukur dengan skala mel. Proses ini mengacu

pada rumus (2.3).

e. Cepstrum

Merupakan langkah terakhir dalam proses MFCC. Pada tahap ini, akan

menghasilkan mel frequency cepstrum coefficient (MFCC) yang

merupakan hasil konversi log mel cepstrum ke dalam domain waktu.

Proses ini mengacu pada rumus (2. 4)
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3.3.3 Fitur Selection

Setelah melalui proses MFCC, sehingga telah diketahui ekstraksi fitur

atau ciri-ciri masing-masing lagu. Hasil dari MFCC tersebut akan dicari min,

max, mean, atau median dari masing-masing lagu sebelum dilakukan proses

SOM. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil MFCC manakah yang akan

menghasilkan output yang lebih bagus.

3.3.4 Pengenalan Pola SOM

Tahapan selanjutnya adalah pengenalan pola-pola tersebut dengan

neural network SOM (Self Organizing Maps). Di dalam tahapan ini akan

diketahui klasifikasi masing-masing lagu yang akan dibagi ke dalam beberapa

kelas sesuai dengan ciri masing-masing lagu. Algoritma pada SOM telah

dijelaskan di bab 2.

3.4. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses analisa

selesai. Proses implementasi dilakukan menggunakan tool Matlab R2009a.

Mekanisme pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jaringan

syaraf tiruan SOM.

Aplikasi yang dibuat dapat diimplementasikan pada personal computer

ataupun notebook tanpa terkoneksi dengan jaringan internet dengan menggunakan

Microsoft Windows 7.

3.5. Pengujian

Tahapan pengujian yang dilakukan pada  pengklasteran genre lagu untuk

mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pengklasteran. Pengujian

juga dilakukan untuk dapat mengetahui berapa persen-kah  tingkat akurasi metode

MFCC dan SOM dalam pengklasteran genre lagu.

Pada saat pengujian akan diuji perbedaan tingkat akurasi dengan

menggunakan mean, min, max, dan median dari hasil MFCC.
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3.6. Kesimpulan dan Saran

Tahapan kesimpulan dan saran adalah tahapan terakhir dari pelaksanaan tugas

akhir. Tahapan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pengujian yang

diperoleh serta saran-saran membangun yang dapat dijadikan panduan pada penelitian

yang lebih baru agar dapat melakukan analisa serta implementasi MFCC (Mel

Frequency Cepstral Coefficient) dan SOM (Self Organizing Maps) untuk

pengklasteran lagu.
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BAB IV

ANALISA METODE MFCC DAN SOM

Analisa dan algoritma yang akan dilakukan adalah menganalisa mengenai tahapan

klasifikasi dari metode MFCC dan SOMserta menguji tingkat akurasi dari metode tersebut

dalam proses pengklusteran lagu. Bab ini akan fokus kepada tahapan pengklasteran lagu,

serta bagaimana proses output dihasilkan.

Sebelum dimulai tahapan pengklasteran lagu dengan metode MFCC dan SOM,

terdapat langkah-langkah dalam proses tersebut. Sub bab berikut akan membahas mengenai

proses tersebut. Berikut adalah gambar flowchart dari tahapan pengenalan lagu

.

Gambar 4.1 Flowchart Tahapan Pengenalan Lagu

4.1. Analisa Data Masukan ( Input )

Data masukan (input) yang akan dianalisa dalam proses klasifikasi lagu ini adalah

data potongan lagu yang diambil sepanjang 5 detik, 10 detik, dan 20 detik lagu. Potongan

lagu yang dimasukkan harus berformat *.wav.
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Berikut adalah cara pemotongan lagu. Potongan lagu diambil setelah 5 detik, setelah

menit ke-1 dan menit ke-2.

(a)

(b)

(c)

Gambar 4.2. Contoh Data Potongan Lagu (A) 5 Detik Setelah 5 Detik (B) 5 Detik

Setelah Menit Ke 1 (C) 5 Detik Setelah Menit Ke 2

Begitu juga untuk potongan lagu berdurasi 10 detik dan 20 detik, diambil setelah 5

detik pertama, 1 menit dan 2 menit seperti pada gambar diatas.

Berikut adalah algoritma untuk membaca lagu.

a merupakan potongan lagu yang akan dibaca dan harus berformat *.wav. d adalah

data sample yang terdapat di dalam potongan lagu sedangkan sr merupakan sample rate (Hz).

4.2. Proses Pengenalan Fitur Ekstraksi dengan MFCC
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Berdasarkan analisa data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pada bagian ini

akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan digunakan untuk meng-cluster data lagu

dengan menggunakan proses MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficient). Berikut adalah

tahapan-tahapan yang terjadi dalam MFCC.

Gambar 4.3 Tahapan MFCC

Dan berikut adalah algoritma MFCC.

Dalam penelitian ini, digunakan auditory toolbox yang merupakan toolbox yang dapat

digunakan untuk memproses data lagu dengan MFCC.

4.2.1 Frame Blocking

Merupakan proses membagi sinyal audio ke dalam frame dimana nilai N

(banyaknya sample) adalah 256 yang mewakili 30 ms lagu dengan M (spasi/jarak

overlap) adalah 100.

Berikut adalah gambaran dari frame blocking.
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Gambar 4.4 Ilustrasi Frame Blocking

Data hasil pembacaan salah satu potongan lagu yang berdurasi 5 detik.

Tabel 4.1 Hasil Pembacaan Potongan Lagu

.

.

.
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Tabel di atas menunjukkan bahwa potongan lagu tersebut terdiri atas 220500

data dan nilai 2 kolom di atas menunjukkan nilai dari amplitude potongan lagu

tersebut. Data sinyal yang telah didapat akan diproses dengan frame blocking dengan

size 256 yang mewakili 30 ms. Dan panjang M atau overlap adalah 100. Untuk

menghitung jumlah frame yang terbentuk dapat menggunakan rumus.

Jumlah frame = (( I-N ) / M) + 1

Dimana, I merupakan nilai dari sampling rates frekuensi lagu ,N menunjukkan

size dari frame blocking yang bernilai 256 sample points, M adalah panjang overlap

yaitu 100 sample points.

Untuk data yang mempunyai sampling rates 44100, maka jumlah frame yang

akan terbentuk adalah:

Jumlah frame = (( I-N ) / M) + 1

= (( 44100 – 256 ) / 100 ) + 1

= 434 frames/ seconds

Gambar di bawah ini akan menunjukkan ilustrasi dari frame blocking.

Gambar 4.5 Ilustrasi Frame Blocking
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Jika dilihat dari gambar di atas, didapatkan bahwa, terbentuk 434 frame dalam

1 detik. Frame 1 terdiri atas data 1 hingga data ke 256. Dengan jarak overlap 100

points, sehingga frame 2 dimulai dari data ke 101 hingga data ke-358. Begitu

seterusnya hingga data ke 21794 sampai data ke-22050 yang akan membentuk frame

ke 434.

4.2.2 Windowing
Setelah melakukan proses frame blocking, langkah selanjutnya adalah

windowing yang berfungsi untuk meminimalisir diskontinuitas atau yang

menyebabkan kehilangan informasi antar frame. Proses ini dinamakan proses

hamming window. Sesuai dengan persamaan 2.1.berikut adalah hasil dari proses

windowing.

Data sampel :

Tabel 4.2 Data Sampel Windowing

Dengan rumus w(n) = 0,54 – 0,46 cos (( )) dimana, w(n) adalah

windowing, N adalah jumlah sample pada masing-masing frame dalam kasus ilustrasi

bernilai 4, dan n = 0,1,2,3. Maka didapat nilai w(n) adalah sebagai berikut.

w(0) = 0,54 – 0,46 cos (( )) = 0,08

w(1) = 0,54 – 0,46 cos (( )) = 0,080691311

w(2) = 0,54 – 0,46 cos (( )) = 0,08276

w(3) = 0,54 – 0,46 cos (( )) = 0,08086209

Lalu, hasil dari masing-masing w akan dikalikan dengan masing-masing nilai

yang terdapat pada tiap-tiap frame, sehingga hasilnya menjadi:

Tabel 4.3 Hasil Perkalian w.n

Berikut adalah algoritma proses windowing, dalam penelitian ini digunakan

hamming window.
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Gambar 4.6 Algoritma windowing

4.2.3 FFT

Langkah selanjutnya adalah proses FFT. Proses FFT merupakan mengubah

domain waktu ke dalam domain frekuensi.

Dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus (2.2).

= 	 /
Dimana Xn adalah frekuensi, k bernilai 0,1,2 sampai (N-1), N adalah jumlah

sample pada masing-masing frame, j merupakan bilangan imajiner (√− 1), n bernilai

1,2,3, . . . (N-1).

Untuk data yang terdapat pada gambar 4.5 akan menghasilkan FFT dengan

nilai seperti yang terdapat pada table dibawah ini.

Tabel 4.4 Nilai FFT

Data yang dihasilkan dari proses FFT dari 5 detik lagu adalah 1 x 110250 data,

jika ditampilkan dalam histogram, akan menghasilkan gambar seperti di bawah ini.
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Gambar 4.7 Histogram FFT

Berikut adalah algoritma proses FFT.

Gambar 4.8 Algoritma FFT

4.2.4 Mel Frequency Wrapping

Merupakan selang frekuensi di bawah 1000 hz dan selang algoritmik di atas

1000 hz. Skala mel diperlukan karena pendengaran manusia tidak berupa skala linear,

oleh karena itu, tinggi subjektif setiap nada bisa diukur dengan skala mel.

Berikut adalah algoritma dari Mel Frequency Wrapping.
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Gambar 4.9 Algoritma Mel Frequency Wrapping.

4.2.5 Cepstrum

Merupakan proses atau langkah terakhir dalam proses MFCC yang

menghasilkan konversi log mel cepstrum ke dalam domain waktu menggunakan DCT

(discrete cosine transform).

Berikut adalah algoritma yang digunakan untuk mencari cepstrum.

Gambar 4.10 Algoritma Cepstrum

Hasil akhir setelah melalui proses cepstrum terdiri dari 13 filter dan 499

frekuensi mel dari potongan lagu yang telah di masukkan. Hasilnya dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Hasil MFCC



III-15

...

Jika digambarkan dengan histogram, maka hasilnya seperti gambar di bawah

ini.

Gambar 4.11 Histogram Hasil MFCC

4.3 Fitur Seleksi

Setelah melalui proses MFCC selanjutnya data tersebut akan dicari nilai max,

mean, median, dan min-nya untuk selanjutnya data tersebut akan dikenali pola atau

jenis kelompoknya dengan menggunakan metode SOM. Hasil dari MFCC merupakan

kumpulan data yang terdiri dari 13 x n matriks, sedangkan untuk SOM, dibutuhkan 1

x n matriks, sehingga pencarian nilai max, mean, median, ataupun min ini akan

menjadikan data tersebut menjadi 1 x n matriks.

Selain itu,pencarian nilai ini bertujuan untuk mencari fitur mana yang paling

tepat digunakan untuk mengenali lagu.

Nilai max merupakan nilai tertinggi, nilai mean adalah nilai rata-rata data,

nilai median adalah nilai tengah, dan min merupakan nilai minimum dari data yang

ada.
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Berikut adalah contoh data hasil MFCC yang terdiri atas 6 cepstral coefficient

dan 13 filter.

Tabel 4.6 Ilustrasi Hasil MFCC

Masing-masing kolom akan dicari nilai max, mean, median, dan min-nya

dengan rumus yang telah dijabarkan sebelumnya agar menghasilkan matriks 1 x n

sehingga menghasilkan data berikut.

Tabel 4.7 Hasil Fitur Seleksi

4.4 Pengenalan Pola dengan SOM

Pengenalan pola dengan SOM mempunyai beberapa langkah yang sebelumnya

telah dijabarkan pada bab 2. Data masukan yang akan diklaster berupa 30 data hasil

MFCC yang telah melalui proses fitur seleksi. Hasil tersebut terdiri atas 30 hasil

MFCC dengan 498 mel frekuensi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8 Hasil Fitur Seleksi 30 Potongan Lagu
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. . . . .

Data-data tersebut yang akan dikelompokkan atau diklaster menjadi 3

kelompok dengan menggunakan 100 iterasi dengan learning rate awal (α (0)) adalah

0,01 dan α(t+1) adalah 0,5α(t).

Langkah awal adalah menentukan nilai bobot awal yang menyatakan jumlah

komponen dalam sebuah vektor. Dalam contoh ini terdiri atas 498 komponen. Dan

baris yang menyatakan jumlah kelompok yang akan dibentuk. Dalam penelitian ini,

jumlah kelompok yang akan dibentuk adalah 3. Nilai bobot awal diambil dari nilai

tengah masing-masing komponen. Sehingga nilai w (bobot awal) dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Nilai w (Bobot Awal) SOM

. . .

Langkah selanjutnya adalah pelatihan untuk tiap vektor. Dengan

menggunakan rumus (2.9), maka akan didapat hasil sebagai berikut.
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Untuk vektor 1 (data ke-1 hingga ke-498).

x(1) = (-5.09, -4.25, -5.74, . . . , -1.52, -2.26)

maka nilai D, hasilnya adalah sebagai berikut.

D(1) = ( -3.6374 – (-5.09))2 + ( -4.5303 – (-4.25))2 + … + ( -4.7031 –

(-2.26))2

= 2450,3

D(2) = ( -3.6374 – (-5.09))2 + ( -4.5303 – (-4.25))2 + … + ( -4.7031 –

(-2.26))2

= 2450,3

D(3) = ( -3.6374 – (-5.09))2 + ( -4.5303 – (-4.25))2 + … + ( -4.7031 –

(-2.26))2

= 2450,3

D(j) minimum adalah 2450,3. Dikarenakan nilai ke-3 vektor w sama, maka

nilai pada vektor pertama yang akan diubah. Nilai w baru didapatkan dengan

menggunakan rumus 2.6.

W11 = -3.6374 + 0.01(-5.09- (-3.6374) = -3.65201

W12 = -4.5303  + 0.01(-4.25- (-4.5303) = -4.5101

.

.

.
W1 498 = -4.7031 + 0.01(-2.26- (-4.7031) = -4.6788

Sehingga diperoleh nilai w dengan vektor baru yaitu:

Tabel 4.10 Nilai w pada iterasi 1

. . .

Selanjutnya diadakan pelatihan yang sama hingga vektor ke-30, maka selesai

tahap iterasi pertama. Untuk melakukan iterasi ke-2, maka sebelumnya hitung

kenaikan learning rate-nya, yaitu:

α baru = 0,5 (0.01) = 0.005
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Iterasi ke-2 didapatkan dengan cara yang sama dengan iterasi pertama, dan

dilakukan hingga 100 iterasi. Untuk iterasi ke 100 di dapatkan hasil nilai w adalah

sebagai berikut.

Tabel 4.11 Nilai w pada iterasi 100

. . .

Pengelompokkan vektor dilakukan dengan menghitung jarak vektor

menggunakan rumus 2.5.Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.12 Hasil SOM

Lagu ke-
Hasil Pengelompokan

SOM
1 1
2 3
3 3
4 2
5 1
6 3
7 1
8 2
9 1
10 3
11 2
12 1
13 2
14 2
15 1
16 1
17 1
18 1
19 2
20 2
21 1
22 2
23 2
24 3
25 2
26 2
27 1
28 3
29 1
30 1


