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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah banyak

membawa pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Termasuk di

dalamnya penggunaan sinyal digital sebagai pengolahan sinyal suara.

Masalah yang sering ditemui adalah suara yang dihasilkan pengeras atau

mikrofon, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentu berimbas

pada efektifitas dari informasi yang akan  disampaikan, sehingga

memungkinkan terjadinya kesalahan pemahaman oleh penerima informasi

tersebut. Selain itu kualitas suara yang dihasilkan  sangat bergantung

dengan komponen penyusun mikrofon, semakin baik jenis komponen

penyusun dan teknologi yang digunakan, maka suara yang berhasil

ditangkap oleh mikrofon akan semakin baik. Kualitas mikrofon biasanya

berbanding lurus dengan harga produksinya ( Widyatama, 2009).

Harga yang mahal pada mikrofon berkualitas baik, tentu menjadi

penghambat bagi pengguna untuk memanfatkannya dalam kebutuhan baik

perekaman suara atau hanya sekedar ingin menyampaikan informasi.

Sedangkan mikrofon dengan harga yang terjangkau belum tentu dapat

menghasilkan kualitas yang setara dengan mikrofon mahal. Untuk itu

penulis mencoba menganalisis perbaikan sinyal suara yang bercampur

noise dengan memanfaatkan mikrofon yang umum digunakan dengan

menggunakan metode Pengurangan Spektral (Spectral subtraction).

Perbedaaan tugas  akhir yang penulis susun dengan tugas akhir tentang

analisis peningkata5n kualitas sinyal suara sebelumnya adalah metode yang

digunakan, disebutkan pada jurnal bahwa penulis sebelumnya menggunakan 2

metode sekaligus untuk proses peningkatan kualitas sinyal suara mikrofon

yaitu metode konvolusi dan dekonvolusi, dan tentunya prosesnya akan lebih

panjang untuk mengurangi noise.
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1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

a. Bagaimana mengurangi noise yang terjadi pada mikrofon uji

sehingga sinyal yang dihasilkan memiliki noise yang lebih kecil yang

dianalisis melalui software Matrix Laboratory (MATLAB).

b. Bagaimana menganalisis besar signal-to- noise ratio (SNR) yang

didasarkan parameter statistik sinyal dengan menentukan energi

sinyal suara dan energi noise dari keluaran mikrofon uji.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

a. Mengurangi noise pada sinyal mikrofon uji pada Matlab dengan

menggunakan metode pengurangan spektral, agar suara yang

dihasilkan mikrofon uji lebih bersih dari sebelumnya.

b. Menganalisis besar SNR pada masing-masing sinyal suara mikrofon

uji.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada penulisan tugas akhir ini sebagai

berikut:

1. Pada analisis tugas akhir ini menggunak mikrofon xm1800s yang

bertindak sebagai mikrofon uji.

2. Mikrofon disini hanya untuk diambil samplingnya saja sebagai bahan

olah pada program Matlab. Dan proses pengurangan noise hanya

dilakukan pada mikrofon uji.

3. Sinyal suara yang digunakan sebagai sumber, merupakan suara asli

yang direkam dengan format audio (*.wav) dan direkam dalam suatu

ruangan dan kemudian diberi random noise.

4. Pengujian dilakukan dengan pengolahan data file hasil rekaman suara

menggunakan pemrograman Matlab dan dilakukan secara offline.
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5. Pada analisis memggunakan media mikrofon ini tidak akan mengubah

hasil tanggapan mikrofon yang bersifat fisik, misalnya kepekaan dalam

frekuensi tertentu maupun luas daerah tanggapan mikrofon.

6. Simulasi hasil perbandingan menggunakan Matlab R2010a.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara ideal, laporan tugas akhir ini akan dibuat dalam lima bab

dengan susunan yang diusahakan dapat memberikan gambaran secara baik

dan jelas bagaimana sistem ini bekerja sehingga laporan tugas akhir ini

dapat diterima sebagai laporan yang memenuhi syarat.

Berdasarkan hal itu, maka laporan tugas akhir ini dibuat dengan

susunan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan,

perumusan masalah dan batasan masalah yang dilakukan pada

tugas akhir ini

Bab II : Dasar Teori

Pada bab II ini, terdiri dari dasar teori-teori yang mendukung

dan yang mendasari penyusunan tugas akhir ini. Yang meliputi

spectral subtraction dan gambaran umum tentang mikrofon.

Bab III : Perancangan Sistem

Pada bab III ini berisi tentang perancangan mengenai simulasi

yang akan dibuat dimana pada bab ini terdapat diagram blok

penataan perangkat,diagram blok perencanaan pemrosesan

sinyal, diagram sistem perancangan pemrosesan sinyal dan blok

sistem SNR.
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Bab IV : Pengujian dan Analisa

Pada bab IV ini, berisi analisa dari simulasi yang telah

dijalankan dari proses pengurangan sinyal ada sample

menggunakan metode Spectral subtraction.

Bab V : Penutup

Pada bab V ini, berisi tentang kesimpulan dari analisa yang telah

dilakukan terhadap hasil atau data dari pengujian simulasi. Serta

saran-saran yang diberikan untuk penyempurnaan dan

pengembangan selanjutnya.


