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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1. Tangga Nada 

Melodi adalah bagian dari musik yang paling mempengaruhi perasaan  

manusia. Bila kita mendengar melodi dari suatu lagu kita bisa langsung mengetahui 

apakah itu lagu sedih atau lagu yang bersemangat. Selain itu melodi merupakan 

bagian yang paling berkesan dalam suatu lagu sehingga jadi bagian yang pertama 

dihafal dari suatu lagu[9].  

Tune adalah melodi yang paling simple, mudah dinyanyikan dan paling  

catchy. Melodi biasanya terdiri dari berbagai tune dengan tambahan nada-nada lain. 

Motif adalah bagian khusus dalam melodi yang sering diulang-ulang dalam 

komposisi musik. Biasanya motif ini tidak sepanjang tune bahkan mungkin hanya 

sepanjang dua nada.  

Dalam musik dikenal juga tujuh tangga nada pokok yaitu C, D, E, F, G, A, 

dan B. Ada dua jenis tangga nada yaitu menggunakan tangga nada diatonis dan 

pentatonis. Tangga nada Diatonik dikenal sebagai berikut yaitu: do, re, mi, fa, sol, 

la, si, do atau menggunakan angka maka akan menjadi 1,2,3,4,5,6,7 skala diatonik 

disusun oleh delapan not dalam satu interval tertentu 8 nada dasar biasa disebut 

dengan kumpulan nada satu oktaf. Tangga nada pentatonik dibentuk dengan 

mengurangkan nada ke 4 dan ke 7 dari stuktur oktaf 8 nada. Bila kita ambil C 

sebagai nada dasarnya, maka notnya menjadi C,D,E,G,A sedangkan untuk tangga 

nada pentatonik banyak digunakan dalam alunan musik tradisional. Musik 

tradisional yang mengguanakan tangga nada pentatonik yaitu pada lagu langgam 

jawa atau sunda dengan bentuk polanya sebagai berikut, yaitu 1,2,3,5,6 tanpa 

menggunakan nada 4(fa) dan 7(do tinggi)[8]. 

 

2.2. Interval Not dan Frekuensi 

Notasi atau yang lebih dikenal dengan Not adalah dokumentasi dari sebuah 

karya musik. Not dibutuhkan untuk membuat komposisi musik yang harmonis pada 

sebuah lagu. Setiap dua nada yang berdekatan memiliki jarak yang disebut dengan 
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interval. Interval tangga nada diatonik adalah 1 - 1 -½ - 1 - 1 – 1 – ½ dan interval 

tangga nada pentatonik adalah 1½ – 1 – 1 – 1½ – 1. Hal ini berarti diantara tujuh 

tangga nada pokok terdapat perbedaan bila kita menggunakan tangga nada diatonik 

atau menggunakan tangga nada pentatonik. Untuk melakukan konversi dari nada 

ke notasi angka maka digunakan tabel kode not yaitu pada Tabel 1. 

  

Tabel 2.1 Kode Not 

No  NOT  No  NOT  No  NOT  No  NOT  No  NOT 

1  B2  21  G4  41  D6#  61  B7  81  G9 

2  C3  22  G4#  42  E6  62  C8  82  G9# 

3  C3#  23  A4  43  F6  63  C8#  83  A9 

4  D3  24  A4#  44  F6#  64  D8  84  A9# 

5  D3#  25  B4  45  G6  65  D8#  85  B9 

6  E3  26  C5  46  G6#  66  E8  86  C10 

7  F3  27  C5#  47  A6  67  F8  87  C10# 

8  F3#  28  D5  48  A6#  68  F8#  88  D10 

9  G3  29  D5#  49  B6  69  G8  89  D10# 

10  G3#  30  E5  50  C7  70  G8#  90  E10 

11  A3  31  F5  51  C7#  71  A8  91  F10 

12 A3# 32 F5# 52 D7 72 A8# 92 F10# 

13 B3 33 G6  53 D7#  73 B8 93 G10 

14 C4 34 G6#  54 E7 74 C9  94 G10# 

15 C4# 35 A6  55 F7  75 C9#  95 A10 

16 D4 36 A6#  56 F7#  76 D9  96 A10# 

17 D4# 37 B6  57 G7  77 D9#  97 B10 

18 E4 38 C6  58 G7#  78 E9 98 C11 

19 F4 39 C6#  59 A7  79 F9  99 C11# 

20 F4# 40 D6  60 A7#  80 F9#  90 D11 

 

Pada Tabel 1, untuk setiap not yang diberi tanda “#” yaitu berjarak interval 

yaitu 1/2 sedangkan yang lain yaitu 1. Setiap nada dalam tangga nada memiliki 

frekuensi yang berbeda-beda. Frekuensi tiap nada berulang dengan nilai frekuensi 

dua kali lebih besar, yang berarti nada tersebut ada di oktaf yang lebih tinggi.  

2.3. Query by Humming 

Query by humming adalah pencarian lagu berdasarkan isi/konten dari lagu, 

Berbeda dengan sistem pencari lagu kovensional mencari berdasarkan data yang 

disisipkan saja (judul, nama penyanyi, dll) dengan kata lain bila kita tidak  

mengetahui judul, nama penyanyi, dll. Kita harus mencari seluruh untuk mencari 
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lagu yang diinginkan, hal ini sangat merepotkan. Padahal yang pertama diingat dari 

lagu adalah isi dari lagu tersebut, seperti; lirik, melodi dan ritme. Jadi yang 

seharusnya menjadi dasar pencarian adalah konten dari lagunya[9]. 

Beberapa penelitian sudah menggunakan query by humming untuk pencarian 

lagu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Muslim (2010) dengan judul 

“Simulai Sistem Query by Singing/Humming Untuk Musik Dangdut”. Penelitian ini 

bertujuan merancang system QbSH untuk pencarian lagu dangdut menggunakan 

metode representai frekuensi query by humming untuk penyamaan lagu. 

Menghasilkan penyamaan lagu dengan tingkat akurasi yang dipengaruhi oleh jenis 

representasi frekuensi senandung. Pada penelitian yang lain yaitu dilakukan oleh 

Aldiano Febrian Dwi Eska Mutasianto, Gelar Budiman dan Suryo Adhi Wibowo 

dengan judul “Perancangan Aplikasi Mesin Pencari MP3 Menggunakan Metode 

Query by Humming (QBH) Berbasis Web”. Penelitian ini bertujuan membangun 

aplikasi mesin pencari mp3 dengan suara berbasis web menggunakan masukan 

suara dengan metode Query By Humming Modified Cosine Transform sebagai 

feature. Berikut ini gambar 2.1 adalah contoh inputan query humming pada matlab.  

 
Gambar 2.1.  Query Humming 
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 Gambar di atas menunjukan inputan audio record pada matlab. Proses 

perekaman selama 1 detik dengan total sample rate sebanyak 8000.  

2.4. Frekuensi 

Secara umum frekuensi diartikan sebagai jumlah gelombang yang terjadi 

dalam 1 detik. Frekuensi didefinisikan secara sederhana sebagai kebalikan dari 

waktu. Sehingga waktu yang satuannya adalah detik (second) akan menjadi Hertz 

(1/second) untuk frekuensi.  

 

2.5. Fast Fourier Transform 

FFT digunakan untuk memisahkan isyarat menjadi komponen penyusun 

frekuensinya.  FFT bisa digunakan untuk kompresi yaitu dengan frekuensi 

fundamental  yang memiliki amplitude terbesar. Lalu dengan memberikan nilai 

ambang (threshold) pada amplitude hasil FFT frekuensi mana saja yang layak untuk 

dijadikan komponen penyusun frekuensi yang baru[2]. 

FFT adalah nama algoritma yang paling populer untuk komputasi 

Transformasi Fourier Diskrit dari suatu sinyal diskrit . Hasil dari FFT adalah 

spektrum magnitud terhadap frekuensi dari suatu sinyal diskrit. Umumnya, suatu 

sinyal diskrit/kontinyu terbentuk dari campuran beberapa sinyal dengan frekuensi 

berbeda. Misalnya, pada kasus bercampurnya sinyal informasi dan noise, FFT dapat 

membantu kita mengetahui pada frekuensi berapa sinyal informasi berada dan pada 

frekuensi berapa noise mendominasi. Nilai FFT X(k) dari suatu deretan data 

kompleks x(n)sepanjang N sample didefinisikan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2.  Algoritma FFT 

 

Dengan k = 0,1,2,…,N-1 dan Wn indeks n bisa dikatakan sebagai indeks domain 

waktu dan k adalah indeks domain frekuensi dengan memasukan nilai N sebesar 

2000 sample[2]. 

 

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html
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2.6. Data Lagu 

Sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan 

oleh not. Dalam notasi angka, not ditentukan dengan angka 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 

(fa), 5 (sol), 6 (la) dan 7 (si). Nada 1 tanpa titik merupakan nada dasar. Tanda satu 

titik di atas not, menunjukkan bahwa not tersebut naik satu oktaf dari nada asli, 

sedangkan tanda satu titik di bawah not menunjukkan bahwa not tersebut turun satu 

oktaf dari nada asli. Data lagu not menggunakan sumber dari buku lagu daerah yang 

menggunakan basis tangga nada pentatonik[3]. Berikut ini adalah contoh penulis 

not angka pada lagu Bebek Adus Kali. 

 

Gambar 2.3.  Notasi Lagu Bebek Adus Kali 

 

Pada notasi lagu tersebut kita dapat merubah nya menjadi kode not not 3 / mi 

menjadi ‘E4’, 5 / sol menjadi ‘G4’ dan seterusnya. Pada pembacaan tanda ‘.’ nada 

awal tersebut tetap berbunyi sebanyak 1 ketukan Kode not setelah notasi tersebut 

diubah. 

 

,G3 ,C4 ,E4 ,G3 ,C4 ,E4 ,D4 ,C4 ,B4 ,C4 ,G3 ,C4 ,E4 ,G3 ,C4 ,E4 ,D4 ,C4 ,B4 ,C4 ,C4 ,E4 

,G3 ,C4 ,E4 ,D4  ,C4 ,B4 ,C4 

 

Gambar 2.4.  Konversi not angka Bebek Adus Kali Menjadi Kode not 

dengan tangga nada Diatonik 

 

 Data lagu menggunakan diatonik akan diubah menjadi pentatonik. Pada 

data lagu Bebek Adus Kali kode notnya akan diubah menjadi pentatonik hasilnya 

pada gambar 2.3. 

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Musik
https://id.wikipedia.org/wiki/Nada
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,G3 ,C4 ,E4 ,G3 ,C4 ,E4 ,D4 ,C4 ,A4 ,C4 ,G3 ,C4 ,E4 ,G3 ,C4 ,E4 ,D4 ,C4 ,A4 ,C4 ,C4 ,E4 

,G3 ,C4 ,E4 ,D4  ,C4 ,A4 ,C4 

 

Gambar 2.5.  Konversi not angka Bebek Adus Kali Menjadi Kode not 

dengan tangga nada Pentatonik 

 

2.7. Melodic Similarity 

Inti dari penilitan ini adalah mencari kcsamaan antara melodi database dcngan 

melodi senandungan user. Alasan digunakannya melodi adalah:  

1. Kita secara tidak sadar kadang mcnyenandungkan melodi atau bersiul 

sambil mendengar lagu. Jadi melodi ini terekam secara tidak langung dalam 

alam bawah sadar manusia. 

2. Melodi merupakan ciri khusus suatu lagu.  

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalarn menentukan kemiripan 

melodi adalah kontur pitch dan transposisi nada.  

2.8. Pemerosesan Query 

Query dari user berupa rekaman dari yang diambil dari bagian tertentu lagu 

kemudian direkam menggunakan recorder yang nantinya akan diputar saat proses 

pitch detection di matlab. Berikut ini gambaran proses inputan 

 

Gambar 2.6.  Premrosesan Query 

 

Suara 
senandung 

Direkam dengan 
handphone recorder 

dan diputar 

Suara recorder ke 
proses pitch 

detection 
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Alasan merekam suara senandung di recorder handphone karena terdapat dua 

proses pitch interval nantinya yang membutuhkan inputan sama persis untuk 

perbandingan.  

2.9. Pitch Detection 

Setelah sinyal dimasukan ke program matlab kemudian dipotong melalui 

threshold. Kemudian per 1 detiknya dicari frekuensi dengan  magnitude 

terbesarnya. Frekuensi mendefinisikan suatu pitch atau tinggi rendah suatu nada. 

Dalam sinyal suara dari alat musik terdapat frekuensi fundamental dan frekuensi 

partials. Frekuensi fundamental adalah frekuensi dasar yang mendefinisikan suatu 

pitch, dan frekuensi partials adalah potongan-potongan frekuensi yang mempunyai 

magnitudo lebih kecil. Untuk dapat melakukan estimasi frekuensi, sinyal harus 

dianalisis dalam domain frekuensi. Dalam tugas akhir ini digunakan Fast Fourier 

Transform (FFT) untuk mengestimasi nilai frekuensi. Setelah didapatkan spektrum 

FFT, selanjutnya dicari spektrum frekuensi yang mempunyai magnitudo terbesar. 

Nilai frekuensi pada spektrum tersebut disimpan. 

 

(max(abs(fft(signal)))) 

 

Untuk mencari nilai terbesar digunakan max, hasil dari signal fft kemudian di 

ubah menjadi absolute dengan abs. Pada proses pengubahan nilai frekuensi menjadi 

kode not disini memakai metode dari Amir Soleimani Bajestani dengan bantuan 

neural network. Di akhir proses, pada keluaran neural network akan terdapat 

sekuens not. Sekuens not ini akan dicari interval notnya misalkan senandung 

menghasilkan sekuens not yaitu “A4, C4, G3” jika di cari intervalnya satu persatu 

menjadi A4 ke C4 berjarak 1,5 interval kemudian C4 ke G3 berjarak -2,5 maka hasil 

intervalnya adalah ‘1,5;-2,5’. 

2.10. Levenshtein Distance 

Dalam teori informasi dan ilmu computer, Levenshtein Distance adalah suatu 

matriks untuk mengukur jumlah perbedaan antara dua string. Levenshtein Distance 

dua buah string adalah jumlah minimum operasi yang dibutuhkan untuk mengubah 

satu string (source string) menjadi string yang lain (target string), dimana suatu 

https://sites.google.com/site/amirsoleimanibajestani/
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operasi melibatkan penyisipan (insertion), penghapusan(deletion), dan penggantian 

(substitution) dari suatu karakter tunggal. Levenshtein Distance sering digunakan 

pada aplikasi untuk menentukan seberapa mirip, atau berbedanya dua buah 

string[10]. 

Levenshtein distance melibatkan penggunaan matriks berukuran (n+1) x 

(m+1), dimana n dan m adalah panjang dari dua buah string. Di bawah ini terdapat 

pseudocode untuk sebuah fungsi Levenshtein Distance yang menangani 2 string, 

yaitu string s dengan panjang m, dan string t dengan panjang n. 

Pada bagian ini akan dijelaskan contoh bagaimana algoritma Levenshtein 

Distance mengalami proses komputasinya. Terdapat string sumber (source string) 

= ‘12342’ dan string target = ‘153426’. 

  ‘1’ ‘2’ ‘3’ ‘4’ ‘2’ 

 0 1 2 3 4 5 

‘1’ 1 0 1 2 3 4 

‘5’ 2 1 1 2 3 4 

‘3’ 3 2 2 1 2 3 

‘4’ 4 3 3 2 1 2 

‘2’ 5 4 4 3 2 1 

‘6’ 6 5 5 4 3 2 

 

Jarak (distance) adalah nilai yang berada pada pojok kanan-bawah matriks, 

yaitu 2. Artinya, untuk mengubah string ‘12345’ menjadi string ’153426’, 

diperlukan dua buah operasi, yaitu substitution karakter kedua (“2”) menjadi 

karakter “5” dan insertion karakter “6” pada akhir string. Sehingga nilai 

Levenshtein Distance nya sama dengan 2. 
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2.11. Perhitungan Interval Pentatonis 

Dalam tangga nada diatonik biasa dikenal dengan nada-nada sebagai berikut: 

do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atua jika menggunakan angka maka akan menjadi 

1,2,3,4,5,6,7 Skala diatonik disusun oleh delapan not dalam satu inteval tertentu 

atau 8 nada dasar biasa disebut dengan kumpulan nada satu oktaf. 

Berbeda dengan tangga diatonik tangga nada diatonik. Pentatonik dibentuk 

dengan mengurangkan nada ke 4 dan ke 7 dari struktur oktaf 8 nada. Bila kita ambil 

C sebagai nada dasarnya, maka notnya akan menjadi C,D,E,G,A. Sedangkan untuk 

tangga nada pentatonik /pentatonis banyak digunakan dalam alunan musik modern 

maupun tradisional di berbagai negara di dunia ini. Di Indonesia sendiri, kita dapat 

membandingkannya dengan alat musik tradisional gamelan dalam alat musik 

gamelan jawa, mempunyai tangga nada pentatonik, misalnya laras(tangga nada) 

slendro, dengan bentuk polanya sebagi berikut, yaitu: 1,2,3,5,6 tanpa menggunakan 

nada 4 (fa) dan 7(do tinggi). Karena pada nada pentatonik hanya menggunkan 5 

tangga nada tersebut maka untuk nada ke 4 dan 7 akan dihilangkan sehingga untuk 

nada ke 4 diturunkan ke nada ke 3 dari F menjadi E. begitu juga dengan nada ke 7 

akan diturunkan ke nada 6 dari B menjadi A. Berkurangnya jumlah nada ini 

nantinya akan mempengaruhi jumlah variasi interval nada. 
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