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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Midi 

 MIDI adalah bahasa yang digunakan instrumen musik elektrik, pengendali, 

komputer, dan peranti sejenis untuk berkomunikasi. MIDI juga mengandung 

spesifikasi peranti keras yang memungkinkan alat-alat tersebut terhubung. MIDI 

menangkap event notasi dan perubahan atribut dan aksen nada, mengkodekannya 

menjadi pesan digital, dan mengirimkan kode tersebut sebagai pesan ke peranti lain 

untuk mengatur suara yang dihasilkan beserta parameternya. Data jenis ini dapat 

direkam dengan sequencer, seperti Cubase, Fruity Loops, atau Cakewalk. MIDI 

membawa pesan event musikal yang terdiri dari notasi, pitch and velocity (tekanan), 

sinyal pengendali seperti volume, vibrato, audio panning dan cues, juga clock 

signals yang diatur mensinkronkan tempo antara berbagai peranti musik. Satu file 

MIDI dapat memuat enam belas channel informasi musik yang masing-masing 

dapat di arahkan ke peranti yang berbeda [10] . Midi juga ada yang polyphonic dan 

monophonic. Polyphonic berarti terdapat beberapa alat music atau suara yang bisa 

bermain secara serempak. Sedangkan monophonic hanya satu alat music atau suara 

[11].    

 

1.2. Channel dan Track 

 Channel dan Track pada midi mempunyai kemiripan arti. Keduanya 

menggambarkan adanya pemisahan instrument musik pada posisi yang berlainan 

untuk memudahkan pengaturan didalam menyusun komposisi music. Namun 

pengertian channel midi lebih mengarah ke spesifikasi midi, sedangkan track midi 

lebih mengarah kepada desain sequencer atau software midi di computer. Software 

midi sequencer bisa menyediakan lebih dari 16 track sesuai dengan kapasitas 

software, tetapi batas jumlah channel midi pada umumnya adalah 16. 

 Di dalam midi, penomoran track tidak harus sama dengan penomoran 

channel, misalnya track nomor satu tidak harus sama dengan channel satu. Yang 

perlu diperhatikan adalah standart penomoran untuk channel instrument drums 

https://id.wikipedia.org/wiki/Midi_controller
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Music_sequencers&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Notasi_nada&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pitch_(music)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Volume
https://id.wikipedia.org/wiki/Vibrato
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panning_(audio)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cue_(theatrical)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MIDI_clock&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MIDI_clock&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempo
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adalah 10 untuk sistem penomoran 1….16 atau nomor 9 untuk sistem penomoran 

0….15. 

 Satu channel dihubungkan dengan satu program suara instrument music. Jika 

ingin menggunakan beberapa suara instrument di dalam satu channel, maka harus 

dilakukan secara bergantian dengan cara mengganti program suara (patch), 

misalnya untuk suara gitar clean berganti menjadi suara gitar distorsi.  

 Satu channel midi bisa dipakai untuk beberapa track midi, misalnya satu 

channel untuk piano dipisahkan antara tangan kiri dan kanan menjadi dua track 

midi. Contoh lainnya adalah menggunakan channel 10 (drum) untuk beberapa 

track, misalnya track untuk kick, snare, hi – hat, cymbal dan sebagainya. 

Keuntungan memisahkan track sebut adalah memudahkan pengaturan misalnya 

volume (velocity) untuk masing - masing track [14] .  

 

1.3. Melodi 

Melodi atau disebut juga suara adalah suksesi linear nada musik yang 

dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam arti yang paling harfiah, melodi adalah 

urutan nada dan jangka waktu nada, sementara, dalam arti lain, istilah tersebut 

memasukkan suksesi unsur musik lain seperti warna nada. 

Melodi sering terdiri dari satu atau lebih frasa musik atau motif, dan biasanya 

diulang-ulang dalam lagu dalam berbagai bentuk. Melodi juga dapat digambarkan 

oleh gerak melodis mereka atau nada atau interval (terutama yg diperbantukan atau 

terpisah-pisah atau dengan pembatasan lebih lanjut), rentang pitch, dan melepaskan 

ketegangan, kontinuitas dan koherensi, irama, dan bentuk [13] . 

 

1.4. Preprocessing 

Prepocessing adalah proses pengolahan data mentah atau asli menjadi data 

yang sudah ternomalisasi atau yang sudah siap diolah. Tujuan dari preprocessing 

adalah menghilangkan noise, memperjelas fitur data, memperbesar atau 

memperkecil ukuran data, mengkonversi data asli agar diperoleh data yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

1.5. Klasifikasi Fitur – Fitur Melodi 
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Secara harfiah arti klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokkan. 

Ada beberapa pengertian mengenai klasifikasi, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan 

menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Harrolds Librarians Glossary 

menyebutkan bahwa klasifikasi adalah pengelompokkan benda secara logis 

menurut ciri-ciri kesamaannya. Menurut Sulistyo Basuki, Klasifikasi adalah proses 

pengelompokkan/pengumpulan benda atau entitas yang sama, serta memisahkan 

benda atas entitas yang tidak sama [4]. 

Dalam pengertian secara umum bahwa klasifikasi ialah suatu kegiatan yang 

mengelompokkan benda yang memiliki beberapa ciri yang sama dan memisahkan 

benda yang tidak sama.  

Untuk mengenali melodi, sebuah sistem perlu mempunyai cara untuk dapat 

mengerti melodi, yaitu dengan mengetahui fitur – fitur dari melodi. Fitur - fitur 

tersebut akan diterjemahkan menjadi barisan nada, yang membentuk melodi dengan 

karakteristik tertentu. Pada pengenalan melodi, fitur- fitur tersebut dapat digunakan 

untuk menganalisis melodi, mengekstrasi melodi dari musik, dan mengelompokkan 

melodi, dsb. 

Deretan nada yang membentuk melodi dapat dipandang sebagai nada dalam 

dua dimensi, dimensi pitch dan musik yang oleh disebut juga sebagai temporal art. 

berdasarkan dua dimensi melodi tersebut, fitur – fitur tersebut dikelompokkan 

menjadi 4 kategori [3], Seperti pada table 2.1 : 

 

Tabel 2.1 Fitur – Fitur Melodi 

Kategori Deskripsi 

Keterangan Track 

Panjang Durasi Track 

Jumlah Note 

Occupation Rate 

Polyphonic Rate 

Pitch 
Pitch Tertinggi 

Pitch Terendah 
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Rata – Rata 

Standar Deviasi 

Durasi Note 

Durasi Note Tertinggi 

Durasi Note Terendah 

Rata – Rata 

Standar Deviasi 

Interval Pitch 

Interval Pitch Tertinggi 

Interval Pitch Terendah 

Rata – Rata 

Standar Deviasi 

 

 

a. Keterangan Track 

Keretangan track ini membahas tentang jumlah keseluruhan note dalam 

satu track, panjangnya durasi track, tingkat polyphonic yang di definisikan 

sebagai rasio jumlah detik dalam lagu dimana dua atau lebih note yang aktif dan 

durasi lagu dalam setiap detik, kemudian Tingkat penempatan (occupation rate) 

x, dan didefinisikan sebagai rasio antara jumlah detik dimana setidaknya satu 

note aktif dan panjang lagu dalam setiap detik.  

 

b. Pitch 

Pitch adalah persepsi dari frekuensi yang merupakan suatu ukuran getaran 

yang dapat dirasakan, sedangkan frekuensi adalah ukuran fisik dari getaran. 

Perubahan frekuensi belum tentu menyebabkan perubahan pitch, namun 

perubahan pitch pasti menyebabkan perubahan frekuensi. Standarisasi pitch 

yang berlaku saat ini adalah A440, yaitu nada A di atas middle C memiliki 

frekuensi 440HZ. 
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c. Durasi Note 

Dalam durasi musik adalah jumlah waktu atau interval waktu antara panjang 

atau pendek catatan, frase, bagian, atau komposisi berlangsung. Sebuah catatan 

dapat berlangsung kurang dari satu detik, sementara simfoni dapat berlangsung 

lebih dari satu jam.  

 

d. Interval 

interval adalah suatu jarak antara dua not apa pun dengan tinggi nada (pitch) 

yang sama atau berbeda antara kedua not itu. Semakin jauh jaraknya dari not 

pertama dalam suatu tangga nada mayor semakin banyak jumlah not yang ada 

dalam suatu interval. Pasangan not C-C, D-D, atau E-E, misalnya, berjarak nol 

– atau tanpa jarak. Tapi jarak antara C dan D berisi dua not tangga nada diatonik 

mayor C, yaitu C dan D; karena itu, pasangan ini membentuk suatu interval 

kedua [9].  

 

1.6. Algoritma Random Forest 

2.6.1. Konsep Algoritma Random Forest 

Random Forest merupakan pengembangan dari Decision Tree dengan 

menggunakan beberapa Decision Tree, dimana setiap Decision Tree telah 

Gambar 2.1 Frekuensi Nada 
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dilakukan training menggunakan sampel individu dan setiap atribut dipecah pada 

tree yang dipilih antara atribut subset yang bersifat acak. Dan pada proses 

klasifikasi, individunya didasarkan pada vote dari suara terbanyak pada kumpulan 

populasi tree. 

Random Forest yang dihasilkan memiliki banyak tree, dan setiap tree ditanam 

dengan cara yang sama. Tree dengan variabel x akan ditanam sejauh mungkin 

dengan  tree dengan variabel y. Dan dalam perkembangannya, sejalan dengan 

bertambahnya data set, maka tree pun ikut berkembang. Penempatan tree yang 

saling berjauhan membuat apabila terdapat tree disekitar tree x. Beberapa fungsi 

learning yang dihasilkan random forest digunakan strategi ensemble ”bagging” 

untuk mengatasi masalah overfitting apabila dihadapkan data set yang kecil. 

Metode ini merupakan metode pohon gabungan. Dalam Random Forest, 

banyak pohon ditumbuhkan sehingga terbentuk suatu hutan (forest), kemudian 

analisis dilakukan pada kumpulan pohon tersebut. Pada gugus data yang terdiri atas 

n amatan dan p perubah penjelas, prosedur untuk melakukan Random Forest adalah 

: 

1. Lakukan penarikan contoh acak berukuran n dengan pemulihan pada 

gugus data. Tahap ini adalah tahapan bootstrap. 

2. Dengan menggunakan contoh bootstrap, pohon dibangun sampai 

mencapai ukuran maksimum (tanpa pemangkasan). 

3. Ulangi langkah 1 dan 2 sebanyak k kali, sehingga terbentuk sebuah hutan 

yang terdiri atas k pohon. Respons suatu amatan diprediksi dengan 

menggabungkan (aggregating) hasil prediksi k pohon. Pada masalah 

klasifikasi dilakukan berdasarkan majority vote (suara terbanyak). Dengan 

menghitung bobot fitur dapat mengukur data yang berisi keterangan dari 

setiap intputan [2]. 
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2.6.2. Algoritma ID3 

Terdapat berbagai macam algoritma untuk dapat membentuk tree, salah 

satunya yaitu Algoritma ID3 atau Iterative Dichotomiser 3 (ID3) merupakan sebuah 

metode yang digunakan untuk membangkitkan pohon keputusan. Algoritma pada 

metode ini menggunakan konsep dari entropy informasi. Pemilihan atribut dengan 

menggunakan Information Gain. Pemilihan atribut pada ID3 dilakukan dengan 

properti statistik, yang disebut dengan information gain. Gain mengukur seberapa 

baik suatu atribut memisahkan training example ke dalam kelas target. Atribut 

dengan informasi tertinggi akan dipilih. Dengan tujuan untuk mendefinisikan gain, 

pertama-tama digunakanlah ide dari teori informasi yang disebut entropy. Entropy 

mengukur jumlah dari informasi yang ada pada atribut dengan rumus [12]: 

Entropy(S) = 𝑝+ 𝑙𝑜𝑔2 (𝑝+) −  𝑝− 𝑙𝑜𝑔2 (𝑝−)  (1) 

Keterangan  : 

S adalah ruang (data) sample yang digunakan untuk training. 

P+ adalah jumlah yang bersolusi positif (mendukung) pada data sample untuk 

kriteria tertentu.  

P_ adalah jumlah yang bersolusi negative (tidak mendukung) pada data sample 

untuk kriteria tertentu. 

Gambar 2.2 Konsep Random Forest 
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Dari rumus entropy diatas dapat disimpulkan bahwa definisi entropy (S) 

adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu 

kelas (+ atau-) dari sejumlah data acak pada suatu ruang sampel S. Entropy bisa 

dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk meyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai 

entropy maka semakin baik digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Pada 

algoritma ID3 pengurangan entropy disebut dengan informasi gain. Pembagian 

sample S terhadap atribut A dapat dihitung information gain dengan rumus [12]: 

 Gain(S,A) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆)  −  ∑𝑣∈𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠(𝐴)
|𝑆𝑣|

| 𝑆 |
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑣) (2) 

Dimana  : 

A   : atribut  

V   : suatu nilai yang mungkin untuk atribut A Value 

(A)   : himpunan yang mungkin untuk atribut A 

|Sv|   : Jumlah sampel untuk nilai v 

|S|   : jumlah seluruh sampel data 

Entropy(Sv)  : entropy untuk sampel-sampel yang memiliki nilai v 

 

Pilih atribut yang memiliki nilai information gain terbesar, ulangi proses 

perhitungan information gain akan terus dilaksanakan sampai semua data telah 

masuk dalam kelas yang sama. Atribut yang telah dipilih tidak diikutkan lagi dalam 

perhitungan nilai information gain . 

 

2.7. Metode Pengujian 

Untuk parameter pengukuran keberhasilan sistem dalam melakukan 

klasifikasi akan terlihat pada perhitungan accuracy, precision, recall, Fmeasure. 

Untuk melakukan pengujian, maka akan digunakan sebuah standar yang disebut 

dengan matrix confusion. Matrix confusion berisi informasi mengenai hasil 

klasifikasi sebenarnya dan prediksi hasil klasifikasi sistem. Confusion matrix 

ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut ini : 
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Tabel 2.2 Confusion Matrix 

Confusion Matrix 
True Class 

True False 

Predicted Class 

Positive TP  

(True Positive) 

FP 

(False Positive) 

Negative TN 

(True Negative) 

FN 

(False Negative) 

 

2.7.1. Accuracy 

Accuracy merupakan metode pengujian berdasarkan tingkat kedekatan antara 

nilai prediksi dengan nilai aktual. Dengan mengetahui jumlah data yang 

diklasifikasikan secara benar maka dapat diketahui akurasi hasil prediksi. Rumus 

Accuracy ditunjukkan pada persamaan berikut [12]: 

 

 Accuracy = TP + TN / TP + TN + FP + FN  (3) 

 

2.7.2. Presisi 

Presisi merupakan metode pengujian dengan melakukan perbandingan 

jumlah informasi relevan yang didapatkan sistem dengan jumlah seluruh informasi 

yang terambil oleh sistem baik yang relevan maupun tidak. Rumus precision 

ditunjukkan pada persamaan berikut [12]: 

 

 Presisi = TP / TP + FP   (4) 

  

2.7.3. Recall 

Recall merupakan metode pengujian yang membandingkan jumlah informasi 

relevan yang didapatkan sistem dengan jumlah seluruh informasi relevan yang ada 

dalam koleksi informasi (baik yang terambil atau tidak terambil oleh sistem). 

Rumus recall ditunjukkan pada persamaan berikut [2]: 

 

 Recall = TP / TP + FN   (5) 
 


