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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Musik Digital adalah reproduksi suara dari sinyal digital yang telah dirubah 

keasalnya menjadi sinyal analog, perekaman suara digital dengan cara pengkodean 

angka biner hasil dari perubahan sinyal suara analog dengan bantuan frekuensi 

sampling. Versi music digital  banyak sekali didapati dari berbagai sumber di 

internet dan juga perpustakaan multimedia yang sudah terdigitalisasi. Versi musik 

tersebut berisikan file yang telah disesuaikan dengan milik perusahaan atau bisa 

juga sifatnya boleh dimodifikasi seperti halnya MIDI. 

Midi (Musical Instrument Digital Interface) merupakan sebuah teknologi 

yang memungkinkan alat musik elektronik, komputer, dan alat-alat lainnya 

terhubung secara teratur, dapat saling mengirim pesan, terkontrol dan 

bersinkronisasi dalam waktu yang bersamaan. Secara format, midi berisikan 

susunan Notasi [10]. Dengan kata lain dapat di edit seperti halnya tulisan yang ada 

di microsoft word. Setiap satu file midi berisikan satu buah lagu. Dalam file midi 

terdapat 16 jalur/channel. Setiap satu channel mewakili satu bagian instrumen 

musik. Akan tetapi biasanya dalam satu lagu hanya menggunakan 5 – 10 channel. 

Satu dari keseluruan channel tersebut terdapat satu melodi sebagai pemimpin dalam 

sebuah lagu dan sisa channel berisikan musik iringan.  

Melodi adalah susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, pola, dan harga 

nada sehingga menjadi kalimat lagu. Cara dalam mendapatkan melodi dalam file 

midi masih manual. Salah satu caranya yaitu memilih nada yang dikategorikan 

sebagai melodi dari salah satu keseluruhan channel menggunakan aplikasi yang 

bisa membuat dan mengubah sebuah file audio. Ditambah lagi dengan 

ditemukannya beberapa channel yang dikategorikan sebagai nada melodi. 

Bagaimana kita bisa tahu nada mana yang di anggap sebagai nada melodi.  

Berdasarkan beberapa masalah diatas, maka untuk membantu menemukan 

nada melodi dari file midi secara otomatis dibangunlah sistem PENGENALAN 

TRACK MELODI DALAM FILE MIDI POLYPHONIC  PADA LAGU 
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TRADISIONAL INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA RANDOM 

FOREST. Random Forest merupakan salah satu algoritma klasifikasi dengan 

tingkat akurasi yang baik. Random Forest merupakan sebuah metode ensemble 

yang terdiri dari beberapa pohon keputusan sebagai classifier. probabilitas yang 

dihasilkan dari proses klasifikasi ini diambil dari probabilitas terbanyak yang 

dihasilkan oleh pohon-pohon keputusan yang ada pada random forest. Dengan 

melakukan voting pada pohon-pohon keputusan yang tersedia membuat akurasi 

dari random forest meningkat.   

Mengidentifikasi melodi lagu sangat berguna dalam penggunaannya. 

Misalnya untuk membantu algoritma yang mendeteksi kesamaan antara dua lagu 

atau pada aplikasi pencarian lagu – lagu dalam database midi dengan suara melodi. 

Oleh karena itu dengan dibangunnya sistem ini untuk membantu mengenali bagian 

track yang memiliki kategori sebagai melodi / nada asli. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penilitian ini adalah:  

a. Bagaimana mengenali nada utama dari file midi Polyphonic menggunakan 

algoritma Random Forest? 

b. Bagaimana mengukur kinerja algoritma Random Forest dalam mengenali 

nada utama dari file midi Polyphonic? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini adalah: 

a. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman java 

b. Data lagu yang digunakan untuk pengujian hanya lagu tradisional Indonesia  

c. Aplikasi ini hanya membahas pada Pengenalan melodi dalam file midi 

d. Format file audio yang dideteksi adalah data midi yang di eksraksi ke format 

txt. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang ingin dicapai dalam  pembuatan Tugas Akhir ini yaitu,  

a. Membantu mengenali bagian track yang memiliki kategori sebagai melodi / 

nada asli. 

b. Mengetahui fitur – fitur musik yang sesuai untuk pengenalan melodi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULIAN 

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan mengapa 

tugas akhir tersebut diusulkan. Kemudian berisi rumusan masalah yang 

mendeskripsikan masalah-masalah yang akan diselesaikan oleh tugas akhir yang 

diajukan. Batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan tugas akhir 

ini. Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dijawab 

penyelesaiannya di dalam tujuan penelitian. Bab ini juga membahas mengenai 

metodologi yang mendefinisikan tentang metode penyelesaian tugas akhir dan juga 

membahas sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang relevan 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan hal-hal yang berguna dalam proses 

analisis dan desain sistem sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan 

aplikasi dalam membangun algoritma Random Forest. Adapun teori - teori yang 

diambil harus berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

untuk penulisannya diperlukan bentuk kutipan yang mengacu pada referensi 

tertentu. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi perancangan sistem aplikasi yang akan dibangun dengan 

penjabaran mengenai proses klasifikasi fitur – fitur melodi, perancangan sistem, 

dan perancangan antarmuka dari sistem sehingga diharapkan dapat memberikan 

gambaran jelas untuk implementasi coding pada program dan pengujian. 
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BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi mengenai implementasi dari hasil perancangan sistem yang 

dibuat pada bab III dan mencakup proses pengujian sistem, apakah sistem 

memberikan hasil yang akurat atau tidak. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta 

kemungkinan pengembangan untuk masa yang akan datang. 

 


