
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara diutarakan, 

kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang 

mempunyai keseimbangan dan kesatuan, nada atau suara yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama 

yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). 

Namun sebenarnya pengertian musik terdiri dari beberapa definisi dan arti, 

dalam hal lain musik juga dapat disebut atau digambarkan sebagai ilmu 

pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal 

maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari 

segala sesuatu yang ingin dungkapkan terutama aspek emosional. 

Musik adalah untaian nada yang dapat dinikmati semua umat manusia di 

seluruh bagian bumi atau mungkin jagad raya ini. Harmonisasi nada-nada dalam 

musik menimbulkan sebah reaksi pada setiap orang yang sedang mendengarkan 

musik, tidak memandang musik apa yang dia atau kita dengar, dengan bahasa apa 

musik itu dilantunkan, tapi pasti bila kita memang menyukai alunan nada dalam 

musik itu tidak memandang bahasa apa yang dilantunkan pasti kita tetap bisa 

menikmati dan bahkan paham makna yan terkandung dalam musik tersebut. Inilah 

yang menyebabkan mengapa musik dianggap sebagai bahasa universal atau dunia, 

karena tidak perlu mengerti bahasa apa yang dilantunkan kita pasti bisa 

memahami makna dari alunan lagu yang didengarkan atau dialunkan tersebut. 

Kenyataan bahwa musik terkait dengan emosi adalah fakta yang sudah 

sangat umum dan tidak dapat dibantah. Musik telah digambarkan sebagai salah 

satu “ bentuk murni “ ekpresi emosi.  

Sistem klasifikasi emosi musik otomatis dapat diartikan adalah sebagai 

sebuah sistem yang dapat melakukan klasifikasi musik berdasarkan emosi atau 

mood yang berkaitan dengan musik tersebut.  



Karena itu, klasifikasi musik berdasarkan keterkaitannya dengan emosi 

tertentu menjadi sesuatu yang penting. Dalam hal klasifikasi terdapat beberapa hal 

penting, diantaranya bahwa klasifikasi musik berdasarkan emosi dapat dilakukan 

secara manual dan subjektif oleh manusia,  

   Pertanyaan yang sering muncul apakah klasifikasi tersebut memang 

benar – benar dapat diterapkan secara global, sehingga klasifikasi tersebut tidak 

spesifik untuk segolongan manusia tertentu dan musik – musik tertentu. Jika hal 

tersebut benar atau ya, maka tentu  dapat dibuat sebuah sistem pengklasifikasi 

musik yang dibantu dengan komputer, sehingga klasifikasi musik berdasarkan 

emosi dapat dilakukan secara otomatis.Dengan adanya sistem klasifikasi musik 

otomatis diharapkan sistem ini akan dapat membantu beberapa bidang yang 

memang memerlukan sebuah klasifikasi emosi musik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana membangun sistem perangkat lunak yang akan mampu 

memprediksi sebuah sistem klasifikasi emosi musik secara otomatis. 

2. Bagaimana penerapan algoritma naive bayes untuk klasifikasi otomatis 

emosi musik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman java.  

2. Hubungan cluster emosi yang digunakan untuk sistem klasifikasi 

emosi musik adalah hubungan cluster emosi Hevner. 

3. User hanya dapat mengetahui atau mengklasifikasikan emosi musik 

dari pengamatan user sendiri atau menggunakan data yang telah 

terdapat pada sistem.  



4. Metode pengumpulan data tidak diutamakan karena pengujian sistem 

adalah bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat digunakan 

untuk proses klasifikasi emosi musik melalui perangkat lunak dan  

bagaimana algoritma naïve bayes dapat melakukan sistem klasifikasi 

pada sistem klasifikasi emosi musik otomatis. 

1.4 Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

bagaimana merancang dan membangun sebuah perangkat lunak yang dapat 

membantu dan digunakan dalam proses melakukan klasifikasi emosi musik secara 

otomatis. 

1.5 Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari sistem aplikasi ini, maka 

perlu di adakan kegiatan sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Melakukan kajian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan 

dan mencari apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan program 

aplikasi. Seperti mengumpulkan berbagai artikel, paper, contoh jurnal-

jurnal penelitian, buku-buku ilmiah, maupun referensi lain yang dapat 

dijadikan landasan teori dari sistem yang dibahas. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan untuk tugas akhir ini adalah data 

sekunder. Dapat memanfaatkan aplikasi yang memang dibuat khusus 

sebagai analisis data akustik menjadi data simbolik. Dan juga dapat 

melalui pengamatan user berdasarkan metode atau aturan yang 

digunakan dalam Tugas Akhir ini. 

 

 



Variabel yang diamati. 

Variabel yang diamati dalam sistem klasifikasi ini adalah : Mode, 

Tempo, Pitch, Rhytm, Harmony, dan Melody. 

3. Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

Setelah mencari literatur dan memahami konsep–konsep 

dasarnya, dilakukanlah perancangan terhadap konsep dasar tersebut. 

Analisa yang dilakukan adalah bagaimana keterkaitan antara konsep–

konsep dasar tersebut dan bagaimana menyelesaikan klasifikasi data 

menggunakan algoritma Naive-Bayes. 

4. Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa pemograman 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan yan telah dibuat pada 

tahap selanjutnya diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman 

Java. 

5.  Pengujian dan Analisa 

Metode ini dilakukan agar sistem aplikasi yang telah di buat 

sudah sesuai serta untuk mengetahui keberhasilan pembuatan 

sistem, apakah memenuhi spesifikasi yang direncanakan. Pada 

tahap ini dilakukan uji coba terhadap hasil implementasi yang 

telah dilakukan. Kemudian dievaluasi dan diperbaiki untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dari “IMPLEMENTASI 

ALGORITMA NAÏVE BAYES UNTUK SISTEM 

KLASIFIKASI EMOSI MUSIK OTOMATIS” ini terbagi dalam 

beberapa bab, yaitu :  

 

 



BAB I. PENDAHULUAN 

Pada Bab ini peneliti menjelaska tentang gambaran umum latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan Tugas Akhir, 

metodelogi penelitian. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori kecerdasan 

buatan,sistem prediksi dan teori menyangkut musik dan sistem 

klasifikasi emosi musik otomatis untuk melandasi masalah serta 

teori-teori yang berhubungan dengan sistem klasifikasi yang terkait 

dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian 

lebih lanjut mengenai perancangan sistem. Uraian perancangan 

sistem ini meliputi perancangan data mengenai data input dan output 

sistem, perancangan proses mengenai bagaimana sistem akan  

bekerja dengan proses-proses tertentu, maupun perancangan antar 

muka dalam desain dan implementasi yang akan digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi program yang 

telah dibuat meliputi cara pengoperasian serta tampilan layout 

program. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembuatan 

program tugas akhir ini serta berisikan saran-saran yang 

dikemukakan mengenai penggunaan sistem serta masukan-masukan 

dari penulis bagi rencana pengembangan program tugas akhir ini di 

masa yang akan datang. 
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