
6 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Suara atau bunyi 

Suara atau bunyi adalah gelombang yang merambat melalui media seperti zat 

cair , padat , dan gas. Gelombang suara mampu merambat melalui air , batu, dan 

udara. Bunyi atau Suara ialah suatu gelombang dari gabungan berbagai macam 

sinyal getar terdiri dari gelombang harmonis. Secara teori suara adalah kecepatan 

getar osilasi (frequency) yang dapat diukur dalam satuan getaran hz (hertz) dan 

intonasi suara atau kenyaringan suara (amplitude) yang dapat diukur dalam satuan 

dB(decible). 

 

2.2 Pengenalan suara (voice recognition) 

Pengenalan suara (voice recognition) adalah proses mengenali atau 

mengidentifikasi seseorang melalui suara. Dalam pengenalan suara ada dua jenis 

yaitu “speaker recognition” dan “speech recognition”[4].Speaker recognition 

adalah sebuah proses mengenali suara berdasarkan orang yang berbicara, 

Sedangkan speech recognition merupakan sebuah proses mengenali suara 

berdasarkan kata yang diucapkann . 

 

2.3 Transformasi Fourier Cepat (Fast Fourier Transform ) 

Transformasi Fourier Cepat adalah suatu metode untuk menghitung 

perubahan diskrit fourier dengan cepat dan efisien. Fast Fourier Transform (FFT) 

sudah di terapkan di banyak bidangilmu seperti spectrum analisys, design filter 

digital, dan speech and optical signal processing. Terdapat banyak sinyal – sinyal 

dalam sistem komunikasi yang bersifat kontinyu sehingga diperlukan tranformasi 

fourier. Transformasi fourier memiliki rumus: 

X(f) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗2𝑛𝑓𝑡  𝑑𝑡
∞

−∞
 

dimana, 

X(f) : sinyal domain frekensi (fourier domain) 
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x(𝑡) : sinyal domain waktu (time domain) 𝑒−𝑗2𝑛𝑓𝑡 𝑑𝑡 

𝑒−𝑗2𝑛𝑓𝑡 𝑑𝑡 : konstanta dari nilai sinyal 

f   : frekuensi 

𝑡 : waktu 

Fast Fourier Transform (FFT) adalah metode untuk merubah sinyal suara dari 

domain waktu menjadi domain frekuensi. Artinya suara yang direkam akan 

disimpan ke bentuk digital berupa gelombang spektrum suara berbasis frekuensi , 

sehingga mudah untuk dianalisa spektrum frekuensi dari suara yang telah direkam 

tersebut [11]. 

 

2.4 Fitur Ekstraksi (Feature Extraction) 

Fitur ekstraksi adalah sebuah proses dimana data suara yang telah berhasil di 

akuisisi dapat di ekstrak sehingga akan didapatkan sebuah data yang memilki 

dimensi yang lebih kecil , Dengan tujuan karakeristik siyal suara pembicara dapat 

dipresetasikan dengan jelas tanpa  mengubah karakter sinyal suara tersebut . 

Hampir semua sistem pengenalan suara menggunakan fitur ekstraksi untuk 

menampilkan bentuk sinyal dari kata yang diucapkan [4].  

 

2.5 Fuzzy 

Fuzzy adalah metode yang mewakili adanya ketidakpastian dalam sebuah 

informasi atau data yang diterima dari hasil pengolahan. Fuzzy logic pertama kali 

di perkenalkan oleh Prof. Lotfi A Zadeh pada tahun 1965. Dimana peranan derajat 

keanggotan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah 

penting [9]. Menurut Prof. Sugeno, Prof.Yamakawa, Togay dan Watanabe ada 4 

komponen fuzzy yaitu himpunan fuzzy, Fuzzifikasi, inference (Rule Base), dan 

Defuzzifikasi. 

a. Himpunan fuzzy adalah suatu kumpulan atau kelompok untuk mewakili 

keadaan atau kondisi tertentu dalam variabel fuzzy. Ada 2 klengkapan 

dalam himpunan fuzzy yaitu linguistik dan numerik. Linguistik adalah nama 

dari kumpulan atau kelompok yang mewakkili suatu keadaan atau kondisi 
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tertentu, contoh: Rendah, Sedang, Tinggi. Sedangkan Numerik adalah 

sebuah nilai atau angka yang memberitahukan ukuran dari variabel,contoh 

: 100, 150 ,200,dsb. 

b. Fuzzifikasi adalah proses mengubah varibel numerik menjadi variabel 

linguistik. 

c. Infrence (Rule Base) adalah aturan dalam fuzzy yang dinyatakan dalam 

bentuk “ IF THEN”. 

d. Defuzifikasi adalah hasil keputusan dari proses penalaran dan masih dalam 

bentuk keluaran derajat keanggotaan fuzzy dan harus di ubah kembali 

menjadi variabel numerik dengan proses defuzzifikasi. 

 

2.5.1 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi Keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang 

menunjukkan pemetaan titik – titik data ke dalam nilai keanggotaan (derajat 

keanggotaan) yang memiliki interval 0 sampai dengan 1 . Untuk mendapat kan nilai 

keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi, fungsi – fungsi yang bisa 

digunakan adalah: 

1.   Representasi Linear 

  Pemetaan input ke derajat keanggotaanya digambar kan sebagai garis lurus 

.Ada 2 keadaan input fuzzy linear ,pertama kenaikan himpunan dimulai 

pada domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 menuju domain yang 

mempunyai derajat keanggotaan yang lebih tinggi dapat disajikan pada 

gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Representasi linear naik 
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a b domain 
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Fungsi Keanggotaan: 

µ  [ X ] = {

𝟎      ;   𝐱 ≤ 𝐚 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐱 ≥ 𝐜 

(
𝒙−𝒂

𝒃−𝒂
) ;     𝒂 ≤   𝐱 ≤  𝐛

𝟏      ;   𝐱 ≥ 𝐛 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐱 ≥ 𝐜

    (2.1),[8] 

2. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva segitiga adalah gabungan dari 2 garis (linear) dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Representasi kurva segitiga 

Fungsi Keanggotaan: 

µ  [ X ] = 

{
 

 
𝟎      ;   𝐱 ≤ 𝐱 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐱 ≥ 𝐜 

(
𝒙−𝒂

𝒃−𝒂
) ;     𝒂 ≤   𝐱 ≤  𝐛

(
𝒃−𝒙

𝒄−𝒃
) ; 𝐛 ≤  𝐱 ≤ 𝐜

     (2.2),[8] 

 

2.6 Mikrofon (Microphone) 

Mikrofon adalah suatu perangkat transduser ,transduser adalah alat yang 

dapat mengubah bentuk energi dari energi akustik (gelombang suara) menjadi 

bentuk sinyal listrik (sinyal audio). Mikrofon biasa digunakan sebagai perangkat 

komunikasi seperti pada telepon, alat merekam suara,alat bantu pedengaran, dan 

sering dipakai di radio atau televisi.  

0 
a b 

domain 

Derajat 

keanggotaan 

𝜇[𝑥] 

c 

1 
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Gambar 2.3 Mikrofon 

 

2.7 Kartu Suara USB (USB Sound Card) 

Kartu Suara USB adalah parangkat keras sebuah komputer yang memilki 

fungsi sebagai perangkat penghubung input dan output seperti mikrofon untuk 

merekam suara dan headset / speaker untuk mengeluarkan suara. Kartu suara USB 

memilki konektor USB yang disambungkan ke komputer melalui port USB. 

 

Gambar 2.4 USB Sound Card 

Prinsip kerja kartu suara (sound card) adalah pada saat anda mendengarkan 

file audio melalui headset yang tersambung ke kartu suara , data digital yang 

disimpan dalam format “.wav” atau “.mp3” akan di proses oleh Digital Signal 

Processing (DSP) bekerja dengan Analog Digital to Converter (ADC) akan 

mengkonversi dari sinyal digital menjadi sinyal , yang kemudian sinyal analog akan 

di kuatkan dan di keluarkan melalui headset ataupun speaker. Sedangkan pada saat 

merekam suara, suara hasil perekaman yang berupa analog akan di proses oleh DSP 

bekerja dengan ADC akan  mngubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang 

berkelanjutan dan hasil pengolahan sinyal akan disimpan dalam format “.wav” atau 

“.mp3” atau format audio lainnya. 
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2.8 Rasberry Pi 

Rasberry adalah sebuah perangkat keras mini komputer yang memiliki 

ukuran sebesar kartu kredit , dimana rasberry memiliki port input/output  sama 

halnya seperti mikrokontroller. Rasberry pi dapat digunakan seperti yang biasa 

digunakan pada komputer seperti mengerjakan tugas laporan , bermain game , 

menonton video , bahkan berselancar di internet. 

Ada 2 tipe rasberry yaitu tipe A dan tipe B, Perbedaanya terletak pada 

spesifikasi port I/O dan RAM, tipe A memiliki kapasitas RAM sebesar 256 MB 

tanpa port LAN, Sedangkan tipe B memilki kapasitas RAM sebesar 512 MB dan 

sudah terpasang port LAN. 

 

Gambar 2.5 Blok Diagram Raspberry. 

 

Kelebihan dari rasberry pi adalah dapat dihubungkan langsung ke TV 

karena sudah memilki port HDMI, Port Camera Serial Interface (CSI), Display 

Serial Interface (DSI) dan LAN port. Slot SD Card yang dapat digunakan untuk 

penyimpanan di SD Card, memiliki port usb yang dapat digunakan sebagai 

perangkat penghubung yang mnggunakan konektor USB. 

 

Gambar 2.6 Modul Single Board Raspberry. 
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Raspberry memiliki pin GPIO sebagai input/output. Perbedaan dalam Pin 

GPIO raspberry 1A,  raspberry 2B,  raspberry B+ dan raspberry 3. Banyaknya pin 

GPIO versi 1, versi 2 (26 pin), dan versi 3 (40 pin). 

 

Gambar 2.7 Port GPIO Raspberry Pi 

 

2.9 Python 

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi 

perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode.Python diklaim sebagai 

bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang 

sangat jelas,dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta 

komprehensif. 

Python mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya; namun tidak 

dibatasi; pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan 

pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada python adalah 

sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori 

otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, python 

umumnya digunakan sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya penggunaan 

bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak 

dilakukan dengan menggunakan bahasa skrip. Python dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai 

platform sistem operasi. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Interpreter
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_berorientasi_objek
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman_dinamis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_skrip
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
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2.10 Motor Servo (Motor DC) 

Motor DC adalah sebuah mesin listrik yang memilki fungsi sebagai pengubah 

energi listrik DC menjadi energi mekanik , dimana energi mekanik tersebut adalah 

berupa gerak putaran rotor. Proses mengubah energi listrik menuju energi mekanik 

tersebut berlangsung didalam medan magnet.Motor serco merupakan sebuah motor 

listrik dc yang berkerja berdasarkan sistem closed feedback. Dimana rangkaian 

kontrol pada motor servo akan memberi informasi dimana posisi dari 

motor.komponen yang terdapat dalam motor adalah gear box, potensiometer, dan 

rangkaian kendali. Potensiometer bertugas sebagai penentu batas sudut putaran 

motor, sudut putaran motor akan ditentukan dri lebar pulsa yang akan di kirim 

melalui kaki-kaki sinyal yang terhubung dengan kabel motor tersebut. 

 

Gambar 2.8 Motor Servo 

 

a. Konstruksi motor servo 

Motor servo adalah motor yang dapat bekerja dua arah (CW dan CCW 

dimana untuk mengendalikan arah dan sudut pergerakan rotonya 

dibutuhkan bentuk lebar pulsa “duty cycle”dan sinyal dari PWM yang 

dihubungkan dengan bagian pin kendalinya.  

 

Gambar 2.9 Konstruksi Motor Servo 

http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/05/Motor-Servo.jpg
http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/05/Bagian-Motor-Servo.jpg
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b. Pulsa kendali motor servo 

 
Gambar 2.10 Pulsa Kendali Motor Servo 

 

Motor servo akan bekerja dengan cara memberikan sinyal PWM dengan 

frekuensi sebesar 50 hz pada bagian pin kontrolnya dan kondisi “duty 

cycle” sebesar 1.5 ms telah tercapai,  maka pada saat kondisinya terpenuhi 

posisi rotor akan tepat terhenti di sudut 0°. Ketika kondisi tidak terpenuhi 

atau “duty cycle” kurang dari 1,5 ms , maka posisi rotor dari motor berputar 

akan berlawanan arah jarum jam atau Counter Clock Wise (CCW)dan akan 

membentuk sudut yang besarnya linear,kemudian posisi rotor akan berhenti 

di posisi tersebut. Sebaliknya posisi rotor akan berputar searah jarum jaam  

saat  “duty cycle” lebih dari 1.5 ms atau  bisa disebut Clock Wise (CW) dan 

juga akan memberikan sudut yang besarnya linier dan kemudian posisi rotor 

dari motor akan berhenti di posisi tersebut. 

 

 

http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/05/Pulsa-Kendali-Motor-Servo-180.jpg

