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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini lagu cukup mudah untuk didapat. Hal ini disebabkan karena 

banyaknya berkas musik yang dapat ditemui di internet dengan berbagai jenis, 

ukuran dan format. Perkembangan ini juga menuntut agar ada kemudahaan dan 

efisiensi dalam pencarian database musik. 

Orang-orang bisa mengakses musik yang diinginkan dengan mudah, tentunya 

dengan bantuan sistem pencarian. Pada umumnya, pencarian musik saat ini masih 

sebatas pada query yang berupa judul musik atau nama penyanyinya 

(metadata).Salah satu permasalahan yang sering ditemui yaitu pencarian lagu 

terkadang tidak mengetahui atau lupa akan judul lagu atau nama penyanyinya. 

Melainkan hanya mengetahui potongan lagu (tune) saja. Potongan lagu tersebut 

dapat berupa suara vokal senandung. Sehingga pencarian lagu dari suatu basis data 

dimungkinkan bisa dengan bersenandung sebagai kuerinya (humming query).Saat 

ini sudah banyak penelitian mengenai pencarian musik menggunakan melodi 

dengan berbagai metode pencocokan. Pada penelitian ini akan menggunakan 

metode penyamaan pitch interval menganalisis sinyal melodi senandung yang 

diekstraksi menjadi sederatan pitch, untuk kemudian digunakan dalam pencarian 

berbagai macam musik[4]. 

Berbagai macam musik yang ditemui di internet ini tentunya juga akan 

mempunyai perbedaan bunyi nada sesuai dengan tangga nada tersebut. Secara 

umum tangga nada yang banyak digunakan adalah tangga nada diatonis namun ada 

juga tangga nada lain seperti tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis 

umumnya sering kita dengar pada lagu barat maupun lagu indonesia yang 

mempunyai tangga nada terdiri dari tujuh buah nada yang berjarak satu dan 

setengah nada. Tangga nada diatonis mayor berkesan bahagia dan bersemangat 

sedangakan nada diatonis minor terkesan sedih. Tangga nada pentatonis hanya 

terdiri dari lima nada pokok. Nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan jarak nada, 

melainkan berdasarkan melalui urutannya dalam tangga nada. Nada dan tangga 
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nada pentatonis ini biasanya terdengar dalam lagu - lagu khas daerah terutama untuk 

seni kharawitan Jawa dan Sunda. [8]. 

Untuk pencarian lagu berdasarkan senandung basis tangga nada yang 

digunakan umumnya adalah tangga nada diatonis, meskipun lagu yang dicari 

kemungkinan menggunakan tangga nada pentatonis. Pada Penelitian ini ingin 

diketahui apakah pencarian dengan basis pentatonis untuk lagu pentatonis hasilnya 

lebih bagus dibandingkan pencarian dengan basis diatonis. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui rumusan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara memproses senandung sehingga mendapatkan representasi 

fitur lagu yang disenandungkan? 

2. Bagaimana perbedaan akurasi dari genre musik berdasarkan tangga nada 

pentatonik dan diatonik setelah proses ekstraksi? 

3. Apakah perhitungan pitch interval dengan model pentatonik memberikan hasil 

yang lebih baik untuk musik pentatonik daripada menggunakan pitch interval 

dengan model diatonik? 

1.3. Tujuan Masalah 

Adapun tujuan perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan metode dengan menggunakan diagram pitch interval. 

2. Menggunakan perhitungan interval menggunakan tangga nada pentatonis dan 

diatonis. 

3. Menganalisa hasil akurasi dari semua sample data yang telah melalui proses 

ekstraksi. 

1.4. Batasan Masalah 

Dikarenakan luasnya permasalahan di dalam pembahasan dan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman maksud dari apa yang ada di dalam penulisan tugas akhir ini maka 

dibutuhkan batasan masalah.  Batasan- batasan  masalah  tersebut adalah  sebagai 

berikut: 
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1. Data lagu yaitu berupa not sebanyak 12 lagu yang telah diiubah menjadi 

interval. 

2. Jenis sample data direkam dengan recorder yang akan diuji berupa suara 

senandung dari bagian lagu bertangga nada pentatonis. 

3. Audio record Matlab mendeteksi 1 detik sebanyak 1 pitch yang dihasilkan.  

4. Pengambilan feature lagu menggunakan Pitch Detection. 

5. Untuk proses matching menggunakan Levenstein Distance.  

1.5. Metodologi Penelitian 

Untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini penulis melakukan beberapa tahap 

metode penelitian sebagai berikut: 

 Studi Pustaka 

Tahap studi pustaka merupakan tahapan untuk mencari literatur-literatur 

berupa artikel, tutorial, jurnal, buku referensi, dan sumber yang berhubungan 

dengan musik poliponik, musik diatonic, Neural Network, FFT (Fast Fourier 

Transform), Pitch Detection, Levenstein Distance. 

 Analisis Masalah dan Pengumpulan Data 

Melakukan analisis dan mengumpulkan data musik yang diperlukan, berupa 

daftar musik - musik yang diklasifikasikan menurut tangga nada yaitu musik 

pentatonik. Musik pentatonik diambil dari lagu - lagu daerah atau musik 

tradisional. Data sample suara rekaman dari recorder dan data interval lagu 

yang sama sebanyak 12 lagu. Data sample berasal dari rekaman yang diambil 

dari senandung berasal dari suara penyenandung.   

 Perancangan 

Melakukan perancangan menggunakan diagram ekstraksi interval pitch yaitu 

serangkaian proses yang digunakan untuk mengekstraksi interval pitch dari 

sinyal senandung lagu. Diagram pitch detection yaitu mendeteksi frekuensi 

setiap 1 detik untuk melacak pitch. 
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 Implementasi 

Pada tahap ini  dilakukan implementasi dengan menggunakan proses - proses 

diagram. Implementasi menggunakan Matlab sebagai tools yang membantu 

pada proses pitch detection sampai proses matching. Gambar 1.1 

mengilutrasikan proses mengektraksi interval pitch.  

 

Gambar 1.1 Diagram tahapan ekstraksi pitch Interval 

 

 Skenario Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan sample data interval pitch yang 

berasal dari suara senandung masing - masing lagu musik pentantonik. Setelah 

melalui proses ektrasi pitch dan diperoleh intervalnya kemudian akan di cari 

penyamaannya dengan interval lagu menggunakan metode Levenstein 

Distance. Hasil dari Levenstein Distance dibandingkan dan dicari nilai 

terkecilnya. 

 Penulisan Laporan 

Membuat dokumentasi dan laporan penelitian sesuai dengan format yang telah 

ditentukanberdasarkan pengambilan kesimpulan pada keberhasilan hasil 

analisa pitch interval. Disamping itu dengan adanya dokumentasi dapat 

mempermudah bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian yang 

selanjutnya. 
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1.6.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka tugas akhir ini akan dibagi menjadi lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah,tujuan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori dan prinsip-prinsip dasar yang 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang 

pembuatan tugas akhir.  

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana menerapkan 

metode pitch interval sinyal senandung dengan menggunakan 

tangga nada pentatonik maupun juga tangga nada diatonik. 

Bagaimana proses pencocokan sinyal senandung sehingga dapat 

merepresentasikan dengan lagu. 

BAB IV  : HASIL SIMULASI DAN ANALISA 

Bab ini membahas tentang analisa hasil dari pencocokan sinyal 

senandung menggunakan pitch interval. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam Tugas Akhir ini.  

 


