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Abstract

The guitar is a musical instrument that has (I chord (IS a reference tone. II is afact that
is nol all human auditorv svstem Ca/1 distinguish between high and low tones of a
musical instrument in good accurate. TheII, in this research Ire develop 0 voice guitar
10 coni conversion using resilient backproagation neural network (RBNN) as 10

classifier and MeI Frequenc ..y Cepstrum Coefficient (MFCC) as feature extraction. We
record 345 for each cord (totallv we have N640 recording data with IYAV,/urmal).
Experiments are conductedfor some number (!l cepstral coefficients (13, 26. and 39).
with 100 millisecond as time Fame and 40% overlapping between successive Fame.
Total number ofhidden neurons in RBNN model in this experiments are 10, 25. 50 and
1OO. According tu the experiment. the maximum accuracy is 9fJ.HH%for 52 number of
cepstral coefficients and 100 neurons hiddcn.

Kcywords: Chord. Resilient Buckprupagalion Neural Network. MeI Frequencv
cepstral Coefficients (MFCC).

l. Pendahuluan
Dalarn dunia musik dikenal adanya istilah chord, cium! inilah yang akan

rnenjadi acuan pada musik atau lagu. Chord merupakan rangkaian nada yang
membangun keharrnonisasian pada musik (Wisnudisastra 2009). Salah satu contoh alat
musik yang menghasilkan bunyi-bunyian dan memiliki chord sebagai acuan nada
adalah gitar. Seorang pemain musik harus mengerti dan mengenali chrod apa saja pada
lagu yang dimainkannya. Bagi musisi hal ini sangat mudah dilakukan karcna sistem
pendengaran dalam mengenali dan memainkan nada-nada chord pada suatu lagu atau
musik sudah terlatih. Lain halnya bagi seorang pemula. hal ini akan sulit dilakukan
karena sistem pendengaran dalam mengenali dan memainkan nada-nada chord belum
terlatih. Solusi untuk menanggulangi rnasalah tersebut salah satunya yaitu dengan
penggunaan komputer sebagai sistem pengenalan chord pada alat musik gitar. Ilal ini
dikarenakan karakteristik komputer yang konsisten terhadap eksekusi perintah yang
diberikan dan memudahkan pengguna sistem untuk mcndapatkan hasil pengenalan
chord yang akurat.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wisnudisastra (2010) dcngan
menggunakan metode codebook sebagai [cature matching dan menggunakan teknik
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MFCC untuk feature extraction dalam mengenali sebuah chord. Metode dan teknik
tersebut menghasilkan rataan akurasi sebesar 91% untuk percobaan menggunakan 13
koefisien cepstral dan sebesar 96% untuk percobaan menggunakan 26 koefisien
cepstral . Penelitian lainnya yang terkait dilakukan oleh Susanto (2007) dengan objek
dan metode berbeda yaitu identifikasi pembicara menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan
(JST) Resilient Backpropagation diperoleh rataan akurasi terbaik sebesar 92.8%.

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibangun sistem dengan menggunakan
metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Resilient Backpropagation dan menggunakan
teknik MFCC sebagai ekstraksi cirinya. Dalam pengenalan suara, MFCC dapat
merepresentasikan sinyal lebih baik dibandingkan dengan Linear Prediction Cepstrum
Coefficient (LPCC) dan teknik lainnya (Buono 2009). Metode LPCC memiliki
keunggulan dalam hal waktu komputasi yang lebih sederhana, namun tingkat
akurasi nya tidak sebaik MFCC. Pada JST Resilient Backpropagation terdapat proses
pelatihan yang berulang-ulang dan memiliki tambahan faktor naik juga faktor turun.
Dcngan kelebihan tersebut, penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan nilai akurasi
yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.

Selanjutnya, paper ini disajikan dengan susunan sebagai berikut: bagian :2
mendeskripsikan metode percobaan, data yang dipergunakan, serta pemrosesan yang
dilakukan. Bagian berikutnya difokuskan pada diskusi mengenai hasil dan pembahasan.
Akhirnya, pada bagian 4 akan disajikan kesimpulan dari penelitian ini.

2. Metode Penelitian, Data, dan Pemrosesan
2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mengikuti tahapan seperti disajikan pada Gambar I.

Ekstraksi Fitue .
MFCC

Ekstraksi Fitue
MFCC

Analisis. Pembahasan.
dan dokumentasi

Gambar l . Blok Diagram Penelitian
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2.2 Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data hasil perekaman suara gitar yang telah

dikonversi ke bentuk digital berformat WA V. Data suara gitar merupakan dua
campuran dari 12 chord mayor dan 12 chord minor (Tabel I). Perekaman suara gitar
dilakukan ditempat yang hening untuk meminimalkan adanya noise. Perekaman
dilakukan IS kali untuk setiap dua campuran chord sehingga dihasilkan 8640 data suara
gitar.

Suara gitar direkam menggunakan ukuran waktu tiga detik dengan sampling
rate sebesar 11.000 Hz dan bit rate sebesar 16 bit. Data suara gitar berupa campuran
e(lord C ke chord C#, chord C ke chord Cm dan seterusnya masing-masing sebanyak
15 kali. Untuk setiap campuran digunakan sepuluh kali perekarnan untuk data latih dan
lima kali perekarnan untuk data uji, sehingga terdapat 5760 data latih dan 2880 data uji.

Tabell.
c! / M I M' b . k I I I r'lOI"( ayor ( an inor se agm ie as ( a am pene tttan 1111

Cord Dasar Mayor Minor
C C Cm
CtI CtI Ctlm
0 0 Om
D# Di.! Olim
E [ Em
r F Fm
ril FtI Ftlm
G G Gm
GII GII Gllm
A A Am
MI At! Alim
B B Bill

2.3 Pemrosesan Penelitian
Selanjutnya pada setiap data tersebut dilakukan segmentasi sinyal secara

manual seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Pada tahap ini dilakukan proses
segmentasi manual untuk deteksi jeda pada setiap transisi dua chord. Data kontinyu
yang panjang rada bagian jeda akan dipotong. Data tersebut akan dibuat batas kritis
untuk membedakan jeda dan bukan jeda.

Jeda Cord Cord kedua

Gambar :!. Proses segmentasi dari sinyal suara vans; terdiri I chord
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Pada setiap sianyal yang sudah disegmentasi, selanjutnya dilakukan ekstraksi
cm. Ekstraksi ciri merupakan proses untuk menentukan suatu nilai atau vektor yang
dapat dipergunakan sebagai penciri objek atau individu (Buono 2009). Pada Penelitian
ini, teknik ekstraksi ciri yang dipergunakan adalah MFCC. Tahapan MFCC adalah
seperti sisajikan pada Gambar 3. Seperti pada Gambar 3 sinyal suara dibaca dariji-ame
ke Fame dengan lebar tertentu yang saling tumpang tindih (over/ap), kemudian
dilakukan windowing pada setiap Fame. Tahap berikutnya, dilakukan transformasi
Fourier untuk mengubah suara dari domain waktu ke domain frekuensi. Nilai hasil
transformasi Fourier ini dihitung spectrum me/menggunakan sejumlah filter. Koefisien
MFCC merupakan hasil transformasi Cosinus dari spectrum me/ tersebut dan dipilih K
koefisien. Tra.isforrnasi Cosinus berfungsi untuk mengembalikan domain, dari domain
frekuensi ke domain waktu (Ganchev, 2005).

Frame ke t (x.)

{III I
\Ic I i

\'(c~6d

Windowing 1'( I) 'I
y(n)=x(nrw(n) I Fast Fourier Transform. FFT :

w(n)=O.54-0.46COS(2TTn/IN-1:> I1(2) I---------~
lI'IC~6)J
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Gombar 3. Tahanan Ekstraksi Sinval SIIOl'O delIgalI Teknik MFCC
(dimodifikasi duri Nilsson dan Ejnarsson, :!O():!)

Ciri setiap sinyal hasil segmentasi adalah sebuah vektor koefisien MFCC yang
merupakan rata-rata dari T vektor kocfsicn MFCC dari sinyal tersebut. Tahapan
selanjutnya adalah memilah data vektor ciri ini menjadi data latih dan data uji untuk
mengevaluasi kinerja model RBN dalarn melakukan konversi suara gitar ke card.

Tahap selanjutnya adalah percobaan menggunakan software Matlah dcngan
RBNN untuk pengenalan cord dcngan menggunakan parameter seperti disajikan pada
Tabel 2.
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Tabell.
Karakteristik Model Neural Network yang dicobakan
Karakteristik Spesifikasi
Arsitektur 1 hidden layer
Neuron input 13.26.52 (koefisien hasil ekstraksi ciri)
Neuron output ]-/ (banyaknya chrod dasar)
Fungsi aktivasi Sigmoid biner
lnisialisasi Bobol Nguyen widrow
Hidden Neuron 10,15,50, laa
Toleransi Galat 10
Learning Rate 0.01
Faktor Naik 1.2
Faktor [U'nlll 0.5
deltatl 0.1
Deltamax 50

Struktur dari jaringan resilient neural network adalah seperti disajikan pada
Gambar 4 (Engelbrecth, 2007). Dalam hal ini ada kontek layer tcontext layer) yang
merupakan hal sama dengan hiden layer.

J. Hasil dan Pembahasan
Tabel .3 menunjukkan perbandingan akurasi penggunaan koefisien cepstral 13,

26, dan 52 terhadap nilai hidden neuron 10, 25, 50, dan 100. Percobaan dengan
koefisien cepstral 13 dcngan nilai hidden neuron 10, 25, 50, dan 100, rataan akurasi
terendah berada pada pemakaian hidden neuron 10 yaitu sebesar 47.63% dan tertinggi
pada pemakaian hiddcn neuron 100 yaitu sebesar 67.77%.

o --

Gambar -I. Arsitektur Jaringan SvaraiResilient rEnge1hrecth, }()()7).
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Tahel3.
Perbandingan nilai akurasi koefisien cepstral 13. J6. 52 dengan hidden neuron 10, 25,
50. 100

Hidden neuron
Koefisien cepstral

10 ~5 50 100

13 47.63% 55.65% 6~.43% 67.77%

26 74.20% 84.06% 90.10% 93.36%

5~ 81.31% 90.45% 9·U7% 96.88%

Tabel 3 di atas j uga menunj uk kan bahwa untuk percobaan dengan koefisien
cepstral 26, dan 52 dengan nilai hidden neuron 10, 25, 50, dan 100, rataan akurasi
terendah berada pada pemakaian hidden neuron 10 yaitu sebesar 74.20% dan 81.31 %.
sedangkan tertinggi pada pemakaian hidden neuron 100 yaitu sebesar 93.36% dan
96.88%.

Pada percobaan ini, nilai liidden neuron berbanding lurus dcngan akurasi yang
dihasilkan sistem. Pada Tabel 4 penggunaan koefisien ceptral 13, 26 maupun 52,
akurasi terendah sama-sama dihasilkan dengan nilai hidden neuron 10 dan akurasi
tertinggi dihasilkan dengan nilai hidden neuron 100. Pada percobaan ini nilai hidden
neuron berpengaruh terhadap kenaikan akurasi dan juga mempengaruhi waktu pelatihan
Jang lama. Meskipun nilai liiddcn neuron tinggi tetapi belum pasti menjamin nilai
akurasinya akan tinggi. Jika digunakan nilai hidden neuron lebih dari 100, hal tersebut
akan mempengaruhi nilai akurasi tetapi tidak ada peningkatan nilai akurasi yang
signifikan. Sebaliknya jika digunakan nilai hidden neuron lebih kecil dari 100, maka
nilai akurasinya kecil tetapi waktu pelatihan akan lebih cepat. Gambar 5
merepresentasikan data dari Tabel 5 agar terlihat secara jelas perbandingannya.

Gambar 5 menggambarkan kecenderungan pen ingkatan j umlah koefisien
(,C/I.I' 1/'(// dan liidden neuron terhadap tingkat akurasi ketika nilai ovcrlap dan time
ji'wllctetap, yaitu 0,4 dan 100 ms. Tingkat akurasi maksimum yang diperoleh adalah
sebesar 96.88% yaitu pada saat nilai koefisien ccpstral 52 dan jumlah hidden neuron
sebanyak 100.sedangkan tingkat akurasi minimum yang diperoleh adalah sebesar
47.63% ketika nilai koefisien ccps/ru/13 dan jumlah hidden ncuron sebanyak 10.

4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diarnhil kesimpulan sehagai

berikut:
I. Penilitian ini telah berhasil mengembangkan implementasi metode jaringan syaraf

tiruan rcsilicnt backpropugation dan teknik ekstraksi ciri MFCC dalam konversi
suara gitar ke cord.
Akurasi tertinggi yang dihasilkan sebesar 96,88% dcngan penggunaan timcfratnc
IOOIllS. ovcrlap 40% . koefisien cepstral 52, dan hidden IICIIIDII sebanyak 100.
Penelitian ini mampu mengidentifikasi campuran nada gitar menggunakan model
jaringan syaraf tiruan rcsilicnt hockpro/}(fgOlioll dcngan penggunaan 52 koefisien

3.
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cepstral menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 13 dan 26
koefisien cepstral.
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Gambar 5
Grafik perbandingan akurasi antara koefisien cepstrul dengan hidden neuron

Daftar Pustaka

Buono A. (2009). Representasi Nilai HOS dan Model MFCC Sebagai Ekstraksi Ciri Pada
Sistem Identifikasi Pembicara di Lingkungan Ber-Noise Menggunakan
HMM.[Disertasi]. Depok: Program Pascasarjana, Universitas lndonesia.

Engclbrccth. kP. (2007). Computational Intellegencc: An Introduction. John Wiley & Sons,
Ltd.

Ganchcv T. (2009). Speaker recogniiion [disertasi]. Patras (GR): University ofPatras.
M. Ni Isson dan M. Ejnarsson. (2002). Speech Recognition IISing l Iidden Markov Model:

Perlormance Evaluation in Noi.IT Environment. Master Thesis, Departement of
Tclccomrnunications and Signal Processing. Blekinge Institute of Technology

Susanto. N. (2007). Pengembangan Modcl Jaringan S:- aral' tiruan Resi Iient Backprpagation
Untuk Identifikasi Pembicara Dcngan Praproscs MFCC [skripsi] Bogor: Fakultas
Matematika dan llmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. 2007.

Wisnudisastra I·:. !'3uono A. (20 I0). Pengenalan Cliord rada Alat Musik Gitar Menggunakan
CodeBoo'k dengan Teknik Ekstraksi Ciri MFCC.Jurnalllrniah llmu Komputer. Vol 1.+
No. I. Mei 20 I0 : 16 2 \.

244


