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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang perancarang hardware, dan 

perancangan software. perancarang hardware dan perancangan software ini dibuat 

dengan harapan mampu membaca dan memproses sinyal frekuensi dari suara 

manusia dan dapat diklasifikasikan menggunakan metode fuzzy logic. 

3.1 Diagram Blok Sistem dan Prinsip Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Perancangan Hardware 

 

Pada diagram blok gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 hardware 

input yaitu microphone dan keyboard / keypad. Microphone sebagai hardware 

untuk input suara terhubung ke USB Sound Card sebagai perekam suara dan 

pengolah sinyal suara. Dan keyboard dan mouse yang berfungsi sebagai hardware 

untuk input data berupa teks (nama , nomor identitas , gender), Kemudian 

terbuhung ke rasberry pi sebagai mini komputer yang akan memproses input data 

yang masuk dan akan memberikan data output  ke hardware yang terhubung yaitu 

monitor dan motor dc,data output yang dihasilkan berupa display di monitor dan 

output gerak motor dc untuk membuka pintu loker .Rasberry pi juga terhubung ke 

power supply sebagai sumber tenaga pengoperasiannya.  

Keyboard 

dan Mouse 

Keyboard 

dan Mouse 
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3.2 Perancangan Hardware 

Pada tahap ini perancangan hardware, sistem dirancang untuk dapat 

mengenali suara user yang terdaftar  didalam database untuk dapat membuka loker 

. Rasberry pi juga dilengkapi dengan Monitor sebagai local display ,Microphone 

untuk menangkap suara yang masuk, USB Sound Card untuk merakam suara dan 

mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital karena didalam USB Sound Card 

terdapat ADC (Analog to Digital Converter), Motor DC untuk membuka pintu 

loker, Dan juga rasberry pi membutuhkan power supply sebagai sumber tenaga 

untuk dapat mengoperasikan hardware .  

3.2.1 Mikrofon ( Microphone ) 

Mikrofon mrupakan suatu jenis perangkat transducer , transducer adalah 

perangkat yang mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam kasus 

ini mengubah energi-energi akustik (gelombang suara) menjadi sinyal listrik (sinyal 

audio). Mikrofon biasa dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat 

bantu dengar, dan pengudaraan radio seperti televisi. 

 

Gambar 3.2 Rangkaian hubungan Mikrofon (Microphone) ke Rasberry pi 
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3.2.2 Kartu Suara (Sound Card)  

          Kartu suara (Sound Card) merupakan suatu perangkat keras komputer yang 

berfungsi untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada tugas akhir ini sound 

card yang digunakan adalah Sound Card External (USB Sound Card) . Sound Card 

External, adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer 

melalui port eksternal, seperti USB atau FireWire. 

  

Gambar 3.3 Rangkaian hubungan USB Sound Card ke Rasberry pi 

3.2.3 Keyboard dan Mouse 

Keyboard merupakan sebuah perangkat keras (hardware) komputer yang 

berguna untuk input data ke komputer berupa huruf, angka dan simbol. Atau 

definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras komputer yang berbentuk papan dan 

memiliki berbagai macam tombol, dimana tombol tersebut fungsinya berbeda 

tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan 

keinginan penggunanya. 

Mouse adalah perangkat keras komputer  yang berguna untuk input data dan 

perintah perintah ke dalam komputer dengan cara meng klik  salah satu dari 2 

tombol yang biasa tersedia di mouse.   

https://id.wikipedia.org/wiki/USB
https://id.wikipedia.org/wiki/FireWire
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Gambar 3.4 Rangkaian hubungan Keyboard dan Mouse ke Rasberry pi 

3.2.4 Rasberry Pi 

Raspberry adalah sebuah Single Board Computer  seukuran kartu kredit 

yang juga memiliki input/output digital port seperti  pada board microcontroller. 

Pada tugas akhir ini rasberry yang digunakan adalah Rasberry pi 3 tipe B,  

Raspberry Pi 3 menggunakan prosesor ARM Cortex-A53 dari Broadcom, dengan 

spesifikasi 64-bit Quad-Core dan berkecepatan 1,2 Ghz dengan kapasitas RAM 

1GB. 

 

Gambar 3.5 Rangkaian lengkap Rasberry pi 
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3.2.5 Monitor 

Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data 

secara grafis pada sebuah CPU, monitor juga kerap disebut sebagai layar tampilan 

komputer. Monitor yang dipakai pada tugas akhir ini adalah monitor LCD (Liquid 

Crystal Display) . 

 

Gambar 3.6 Rangkaian hubungan Monitor ke Rasberry pi 

3.2.6 Motor Servo (Motor Dc) 

Motor servo merupakan sebuah   motor dc  dengan  system closed  feedback  

dimana  posisi  dari  motor  akan diinformasikan kembali ke rangkaian  kontrol 

yang ada  di  dalam  motor  servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor, serangkaian 

gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. 

 

Gambar 3.7 Rangkaian hubungan Motor Servo ke Rasberry pi 
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3.2.7  Catu Daya ( Power Supply ) 

Catu Daya (Power Supply) merupakan suatu alat listrik yang dapat 

menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika 

lainnya.  Pada dasarnya Power Supply memerlukan sumber energi listrik yang 

kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat 

elektronika lainnya. Oleh karena itu, Power Supply kadang-kadang disebut juga 

dengan istilah Electric Power Converter. Dalam tugas akhir ini power supply yang 

direkomendasikan  untuk rasberry pi 3 adalah power supply dengan tegangan output 

5.1 volt dan 2.5 Amp. 

 

Gambar 3.8 Rangkaian hubungan Power Supply ke Rasberry pi 

 

. 
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3.3 Perancangan Software 

Pada tahap perancangan software ini akan membahas tentang bagaimana 

diagram alur flowchart sistem  ,perancangan form user dan perancangan form 

software , perancangan database, perancangan sistem pengolahan sinyal, dan 

perancangan fuzzy. 

3.3.1     Diagram Alur Sistem Rasberry pi 

 

 

  

 

 

 

 

 

                              Gambar 3.9 Diagram Alur Sistem Rasberry pi 

 

Pada diagram alur dijelaskan proses input suara melalui microphone, kemudian 

suara yang masuk dan diterima rasberry pi terlebih dahulu melalui proses ekstraksi 

,setelah sinyal frekuensi dari suara telah di ekstrak maka akan di proses 

menggunakan algoritma FFT (Fast Fourier Transform) yang di program 

menggunakan python dan akan diketahui berapa nilai frekuensi (hertz) dan nilai 

power spectrum (dBFs) dari frekuensi, setelah nilai didapatkan akan dimasukkan 

ke database rasberry pi untuk disimpan dan agar nanti dapat diklasifikasikan 

menggunakan metode fuzzy logic, jika proses klasifikasi selesai akan ada 

pemberitahuan apakah suara sesuai dengan suara user atau tidak. 
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3.3.2        Flowchart Sistem Control Rasberry Pi 

 
 

 

Gambar 3.10 Flowchart Sistem Control Rasberry Pi 
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3.4 Pengguna Software ( User ) 

Pada Aplikasi ini hanya digunakan oleh dua kategori antara lain Admin dan 

Member.  Admin  adalah  orang  yang  memiliki  hak  penuh  dalam  penggunaan 

aplikasi ini antara  lain memasukan data-data user seperti nama, no id, gender, 

rekaman  suara  (password).  Seorang  admin  juga  memiliki  wewenang  untuk 

meng-edit  dan  menghapus  data  sesuai  keperluan.  Untuk  masuk  ke  aplikasi  

ini, seorang  admin  diwajibkan  login  untuk  masuk  dan  menggunakan  aplikasi  

ini. Sedangkan seorang member adalah orang yang nantinya akan menggunakan 

software dari luar, disini member hanya dapat memberikan informasi data-data diri 

yang di perlukan dan akan di dampingi oleh seorang Admin. Pada saat melakukan 

pngisian data dan perekaman suara member hanya  berhadapan  dengan  sebuah  

monitor,  mouse ,keyboard dan  microphone  di  dalam sebuah ruangan. 

3.5 Perancangan Form pada Software 

Pada Aplikasi ini akan dibangun dengan beberapa form yang terdiri dari  

Form Halaman Utama,  Form  Admin,  dan Form Add User. Form  halaman 

utama akan berisi tampilan halaman utama Nama ,No.ID, Gender  dan Input Suara 

(Password) dan tombol  login  admin .  Pada form admin berisi layanan untuk 

menambah, menghapus dan  mengedit   data  masing-masing, pada  form  admin  

akan  ditambah sebuah informasi berupa hasil nilai frekuensi ,desibel dan tampilan 

sinyal dari suara user sebagai hasil pengujian software , juga pada form admin 

terdapat fitur add user untuk mambah user baru dan fitur user list untuk melihat  

data-data user yang terdaftar pada database. Form add user akan berisi layanan 

untuk penambahan user baru.  
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3.6  Perancangan Database 

Dalam  pembuatan  software pngenalan suara manusia ,  dibutuhkan  sebuah  

database  yang digunakan  untuk  menyimpan  data  baik  data-data  admin  maupun  

user.  Disini penulis  menggunakan pemrograman python yang akan dibuat didalam 

rasberry pi dan akan di simpan di memori internal rasberry pi   .  Database  akan  

terdiri  dari  tabel-tabel dan kolom yang berisi nama , nomor identitas , gender, data 

frekuensi ,dan data desibel . 

3.7 Perancangan Sistem Pengolahan Sinyal Suara 

3.7.1  Perekaman Suara 

Dalam merekam suara, diguakan sebuah microphone yang di sambungkan 

ke rasberry pi, dimana proses pengambilan suara akan di eksekusi oleh program  

yang di  buat  dengan  bahasa  pemograman  python.  Program  akan  terdiri  dari  

beberapa tombol seperti tombol rekam, simpan  dan sebagainya. Setelah berhasil 

merekam,  data  suara  akan  disimpan  ke  dalam  database.  Seorang  admin  akan 

mendampingi  user  dalam  perekaman  suara. 

3.7.2 Perubahan Sinyal Suara ke Digital 

 Proses perubahan sinyal suara dari sinyal analog menjadi digital dapat di 

jelaskan sebagai berikut: 

1. Suara manusia berupa sinyal analog dengan amplitudo yang merubah secara 

kontinyu terhadap waktu (sinyal akustik) yang di tangkap oleh mikrofon 

akan diubah ke dalam bentuk sinyal listrik, karena fungsi dari mikrofon 

sendiri merupakan transduser dari sinyal akustik menjadi sinyal listrik. 

2. Suara yang telah dirubah menjadi sinyal listrik dari mikrofon selanjutnya 

diproses dengan mengubah amplitudo gelombang suara atau buni ke dalam 

interval tertentu (sampling) sehingga menghasilkan reprresentasi digital 

dari suara, yang dikenal dengan proses Analog To Digital Conversion 

(ADC). Adapun prosesnya sebagai berikut: 
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Gambar 3.11 Proses Konversi Sinyal Analog Menjadi Sinyal Digital 

 

3. Agar Sinyal Suara yang masuk lewat mikrofon sebagai input dapat di olah 

kembali manjadi output yang berbeda, maka sinyal digital yang berupa 

sinyal listrik dirubah kembali menjadi analog yang dikenal dengan proses 

Digital to Analog Converter (DAC) . Digital To Analog Converter biasanya 

hanya menerima sinyal digital Pulse Code Modulation (PCM) yakni 

representasi digital dari sinyal analog , dimana gelombang disampel secara 

beraturan berdasarkan interval waktu tertentu yang kemudian diubah ke 

biner (Quantisasi). 

3.7.3  Proses Fase Training 

Proses fase training pada proses ini data yang masuk akan dilakukan 

penghitungan dimulai dari mencari nilai frekuensi dan nilai desibel dari suara 

tersebut setelah itu akan dihitung dan akan ditemukan nilai rata-rata dari suara 

tersebut setelah diawal memasukkan suara sebanyak 3 kali  ,hal tersebut akan 

digambarkan dalam flowchart fase training dibawah ini: 
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3.7.4  Flowchart Fase Training 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Flowchart Fase Training 

 

 Dalam proses fase training pada saat proses penghintungan frekuensi dan 

desibel dari suara terlebih dahulu melalui proses ekstraksi suara antara lain proses 

filter bandpass, pre-emphasis, tresholding, FFT(Fast Fourier Transform). Untuk 

proses fitur ekstraksi lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.12 berikut: 
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Gambar 3.13 Proses Fitur Ekstraksi 

Tujuan dilakukannya proses fitur ekstraksi adalah untuk mendapatkan nilai 

dari fitur-fitur yang diperlukan agar nantinya dapat dapat ditampilkan gelombang 

suara  dari kata yang di ucapkan dengan tujuan sebagai pembanding antara suara 

satu dengan suara yang lain. Adapun tahapan dalam fitur ekstraksi adalah sebagai 

berikut: 

1. Filter Band-Pass : tujuan dari filter bandpass adalah untuk menyaring 

frekuensi rendah dan frekuensi tinggi  dari suara yang di rekam. 

2. Tresholding : proses terpenting untuk mencari dan menentukan nilai awal 

threshold  dari sebuah frekuensi, proses tresholding juga membantu untuk 

mengurangi nilai dari sinyal suara yang tidak diperlukan “noise”. 

3. Pre-emphasis : proses filter untuk mempertahankan sinyal frekuensi-

frekuensi yang tinggi pada sebuah spektrum suara. 

4. FFT : setelah melalui serangkaian proses filter maka dilakukan proses untuk 

merubah sinyal suara dari domain waktu menjadi domain frekuensi.  
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3.7.5  Proses Fase Uji  

Proses fase uji pada proses ini akan menjelaskan bagaimana proses setelah 

input suara yang masuk di uji mulai (start)  dari sinyal suara yang telah di capture 

suara dan kemudian di ekstrak untuk mendapatkan nilai sesungguhnya (nilai 

frekuensi dan nilai desibel) lalu dilakukan penghitungan menggunakan logika fuzzy.  

Pada proses selanjutnya yaitu menghitung jumlah user n=0, apakah user 

termasuk didalam database , jika ya (yes) user masuk dalam database atau jumlah 

user > n, maka lanjut ke proses selanjutnya akan mencari hasil ekstrasi suara dari 

user tersebut yang sudah tersimpan didatabase kemudian di convert untuk 

menjadikan nilai tersebut membership ( user –n) pada proses ini disebut fuzifikasi, 

setelah proses fuzzifikasi selesai maka selanjutnya akan mengecek rule base yang 

sudah dibuat selanjutnya masuk ke proses defuzifikasi untuk menentukan apakah 

nilai tersebut masuk ke dalam membership low , medium, atau  high, untuk 

membership medium adalah dimana kondisi  bernilai zero atau 0 ,kondisi zero yaitu 

dimana nilai dinyatakan benar atau suara telah sesuai atau cocok dengan yang ada 

di database .  

Jika jumlah user < n atau tidak (no) maka user tidak terbaca maka proses 

lansung selesai (end), setelah proses defuzifikasi maka selanjutnya proses logika 

untuk menentukan apakah nilai output = zero , jika ya maka user = user ke -n atau 

user tersebut ada dalam database dan nilainya sesuai atau cocok kemudian proses 

selesai (end) , jika tidak (no) maka n++  akan mengulang ke proses logika jumlah 

user > n. Untuk lebih jelas proses uji dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut: 
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3.7.6 Flowchart Fase Uji  

 

 

Gambar 3.14 Flowchart Fase Uji 
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3.8 Perancangan Fuzzy 

Fuzzy adalah  teori himpunan fuzzy , dimana peranan derajat keanggotan 

sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. 

Derajat keanggotaan  menjadi ciri utama dalam penalaran logika fuzzy . Tiap 

derajat keanggotaan (membership function) memberikan nilai kepada setiap 

anggotanya dengan nilai 0 sampai dengan 1 [7]. 

Fuzzifikasi adalah proses mengubah varibel numerik menjadi variabel linguistik. 

Dimana nilai input dengan variabel numerik terlebih dahulu diubah menjadi 

variabel linguistik sebelum diproses oleh pengendali fuzzy. Dengan menggunakan 

fungsi keanggotaan yang telah kita susun maka nilai input akan di jadikan informasi 

untuk di proses menggunakan fuzzy pula, proses ini biasa disebut fuzzifikasi [8]. 

3.8.1  Fungsi Keanggotaan  

Pada variabel frekuensi (Hz) dibagi menjadi 3 himpunan Fuzzy, yaitu 

rendah, normal dan tinggi. Fungsi keanggotaan frekuensi terlihat dalam Gambar 

3.14 

 

Gambar 3.15 Fungsi Keanggotaan  

Fungsi Keanggotaan: 

 

µ  [ X ] = 

{
 

 
𝟎      ;   𝐱 ≤ 𝐚 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐱 ≥ 𝐜 

(
𝒙−𝒂

𝒃−𝒂
) ;     𝒂 ≤   𝐱 ≤  𝐛

(
𝒃−𝒙

𝒄−𝒃
) ; 𝐛 ≤  𝐱 ≤ 𝐜

    (3.1),[8] 
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Fungsi linear untuk himpunan : 

µ Rendah  = 

{
 

 
0      ;   Hz ≤ A

(
𝑥−𝐴

𝑎𝑏−𝐴
) ;     𝐴 ≤   Hz ≤  ab

(
𝑎𝑏−𝑥

𝐵−𝑎𝑏
) ; 𝑎𝑏 ≤  Hz ≤ B

    (3.2),[8] 

  

 

µ  Normal =  

{
 

 
0      ;   Hz ≤ ab

(
𝑥−𝑎𝑏

𝐵−𝑎𝑏
) ;      ab ≤  Hz ≤ B

(
𝐵−𝑥

𝑏𝑐−𝐵
) ; B ≤  Hz ≤ bc

    (3.3),[8] 

 

µ  Tinggi = 

{
 

 
0    ;   Hz ≤ bc

(
𝑥−𝑏𝑐

𝐶−𝑏𝑐
) ;      bc ≤  Hz ≤  C

(
𝑏𝑐−𝑥

𝐶−𝑏𝑐
)              ;        Hz ≥ C

    (3.4),[8] 

 

Keterangan : 

Nilai A,ab,B,bc,C merupakan nilai varibel input dari nilai frekuensi (hertz) 

yang akan didapatkan setelah melalui proses perekaman suara (sampling) 

,suara yang direkam akan diproses dan diolah didalam rasberry pi yang akan 

ditampilkan dalam bentuk nilai crisp (nilai tegas) dan akan di klasifikasi 

menggunakan fuzzy logic . 
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3.9 Perancangan Aturan Fuzzy (Rule Base) 

Pada tahap ini akan dibuat aturan fuzzy , setelah sebelumnya dilakukan pembuatan 

fungsi keanggotaan, Berikut aturan fuzzy disajikan pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Perancangan Rule base 

No 

Variabel 
Output 

Frekuensi (Hz) Power Spectrum (dBFs) 

1 Rendah Rendah Negatif 

2 Rendah Normal Negatif 

3 Rendah Tinggi Negatif 

4 Normal Rendah Positif 

5 Normal Normal Zero 

6 Normal Tinggi Negatif 

7 Tinggi Rendah Positif 

8 Tinggi Normal Positif 

9 Tinggi Tinggi Positif 

 

Pada tabel rule evaluation dituliskan semua kemungkinan dari kombinasi 2 

parameter. Selanjutnya dicari nilai paling kecil yang dimiliki oleh tiap jalan, maka 

dari itu menggunakan operator logika Fuzzy ‘’AND’’. Setelah proses rule 

evaluation, maka masuk proses terakhir dari logika Fuzzy yaitu pembuatan final 

output. Proses pembuatan final output menggunakan logika Fuzzy model Sugeno 

yang menggunakan konstanta atau Persamaan linier. 

 

Keterangan Keluaran (Output) : 

Negatif : Kondisi pintu loker tidak terbuka 

Zero   : Kondisi pintu loker terbuka 

Positif   : Kondisi pintu loker tidak terbuka. 

 

 

 

 


