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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Suara (Audio) 

Salah satu elemen yang ada di dalam multimedia adalah suara atau audio. 

Menurut Lu (1999), seorang pakar multimedia mendefenisikan bahwa suara 

adalah sesuatu yang timbul akibat dari tekanan udara yang berubah yang 

menjangkau hingga gendang telinga manusia. Sedangkan menurut pakar lain, 

mengatakan bahwa apabila getaran udara berada pada rentan frekuensi 20 Hz 

sampai 20kHz, maka telinga manusiaakan mengidentifikasi tekanan udara tersebut 

sebagai suara, Andleigh (1995). 

Pada manusia, organ untuk melakukan pendengaran adalah telinga, telinga 

juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Telinga terdiri dari telinga bagian 

luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ketiga bagian telinga 

tersebut saling berkaitan untuk menkonversi sinyal atau gelombang bunyi yang 

masuk ke dalam telinga.  

Pada daun telinga terdapat beberapatulang rawan, yaitu heliks, lipatan 

antiheliks, antiheliks,lobulus, preaurikulir, skin tag preaurikulir, tragus, 

danantitragus. Tulang rawan yang berlapis dengan kulitberfungsi untuk 

mengumpulkan gelombang bunyi yangakan disalurkan melalui liang telinga.Pada 

liang telinga terdapat wax, berfungsi untukmeningkatkan kepekaan frekuensi 

bunyi (3000 Hz –4000 Hz) ke telinga tengah. 
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2.2 Desibel 

Satuan yang digunakan untuk menyatakan kuantitas elektrik dari perubahan 

amplitudo adalah Desibel, yaitu gelombang sinyal suara yang didengar oleh 

telinga manusia[10]. Pada ilmu akustik seperti tekanan akustik, intensitas, daya, 

kepadatan energi, jangkauan kuantitas yang ada sangatlah besar. Dapat diberikan 

contoh, bahwa telinga manusia dalam kondisi sehat dapat mendeteksi suara 

bertekanan sangat rendah hingga 20mPa, dan pada suara yang bertekanan sangat 

kuat sebesar 20Pd telinga manusia bisa bertahan hingga beberapa menit. 

 Desibel adalah satuan yang sering digunakan sebagai skala untuk penguatan 

dalam sebuah rangkaian elektronika seperti rangkaian pada perangkat Audio dan 

juga komunikasi. Ada beberapa besaran- besaran yang digunakan dalam skala 

penguatan desibel tersebut diantaranya adalah seperti penguatan daya, tegangan, 

arus dan juga intesitas suara. 

Jadi pada hakikatnya Desibel adalah sebuah satuan yang bisa 

menggambarkan sebuah perbandingan atau Rasio. Dengan cara definisi, Desibel 

yang sering disingkat dengan “dB” ini juga dapat diartikan sebagai “Perbandingan 

antara dua besaran dalam skala Logaritma”. Dalam Rangkaian Audio dan 

Elektronika, kekuatan sinyal suara itu bersifat tidak linear (non linear) sehingga 

ini tidak dapat menggunakan sistem perkalian kelipatan yang langsung seperti 

Output sinyal yang memiliki 10 kali lipat atau 20 kali lipat penguatan dari Input 

sinyal sehingga kita harus menggunakan satuan desibel yang memiliki satuan 

Logaritma.  
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2.3 Mikrofon 

Mikrofon adalah perangkat yang menangkap audio dengan mengubah 

gelombang suara menjadi sinyal listrik. Sinyal ini dapat diperkuat sebagai sinyal 

analog atau dapat dikonversi menjadi sinyal digital, yang dapat diproses oleh 

komputer atau perangkat audio digital lainnya. 

Mikrofon merupakan alat yang menghasilkan getaran listrik, didapatkan dari 

getaran suara yang telah dikonversi. Dalam kalimat yang lebih teknis jenis 

transduser yang memiliki kemampuan untuk mengubah gelombang suara (energi 

akustik) menjadi sinyal listrik adalah mikrofon.  Mikrofon adalah sebuah device 

yang sangat penting penting karena merupakan input suara dalam studio produksi 

atau studio rekaman. 

Mikrofon memiliki kemampuan yang sangat peka atau sensitif dalam 

menerima getaran suara. Baik yang dihasilkan oleh objek terencana seperti suara 

manusia, suara gitar, suara drum, serta alat musik lainnya maupun objek yang 

tidak terencana seperti suara langkah kaki, suara decitan antar dua benda dan lain 

lain. Oleh karena itu, dalam peletakannya mikrofon memerlukan seting khusus 

yang bertujuan untuk meminimalisir suara suara yang tidak diinginkan ikut masuk 

ke dalam mikrofon. Bahkan pada studio rekaman, mikrofon diberi peredam untuk 

dapat mengurangi amplitudo berlebih yang dikeluarkan seorang penyanyi agar 

suara yang dihasilkan lebih lembut. 

  

2.3.1 Mikrofon Kondenser 

Mikrofon kondensor umumnya digunakan untuk keperluan perekaman 

audio. Mikrofon kondensor sering digunakan karen karena sensitivitas dan 

respons frekuensi yang sama rata pada setiap frekuensinya. Setiap mikrofon 

kondensor memilikipelat depan (diafragma) dan pelat belakang yang sejajar 

dengan pelat depan. Ketika gelombang suara menabrak atau menggetarkan 

diafragma, diafragma akan bergetar dan jarak antara dua lempeng diafragma akan 

berubah. Perubahan ini ditransmisikan sebagai sinyal listrik. 
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Tidak seperti mikrofon dinamis, mikrofon kondensor membutuhkan daya 

listrik. Arus ini dapat memanfaatkan tenaga baterai ataupun catu daya. Daya yang 

paling sering digunakan adalah 48 volt. Namun pada penelitian kali ini, mikrofon 

kondensor yang digunakan adalah dengan konsumsi daya 12 volt. 

 

 

Gambar 2.1 Skema mikrofon kondensor[5] 
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2.4 Raspberry Pi 

Raspberry Pi yang juga disebut sebagai RasPi merupakan sebuah komputer 

papan tunggal yang berukuran kecil. Raspberry Pi memiliki kemampuan untuk 

menjalankan berbagai program, diantaranya adalah program perkantoran, game, 

pemutar video, pemutar musik, hingga untuk menjalankan motor servo.  

Sistem yang digunakan oleh Raspberry Pi berasal dari Broadcom dengan 

tipe BCM 2835, didalamnya sudah termasuk juga prosesor ARM dengan tipe 

117JZF-S dengan kecepatan clock 700MHz. Untuk performa grafisnya, raspberry 

pi menawarkan prosesor grafis Video Core 4 dan kapasitas Ram sebesar 256 MB. 

Raspberry menggunakan SD Card untuk proses boot dan penyimpanannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Raspberry Pi 

 

Gambar 2.2 merupakan gambar dari komputer papan tunggal (single-board 

circuit) dari Raspberry Pi 

 

Gambar 2.3 Blok Diagram Raspberry Pi[12] 
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Gambar 2.3 merupakan gambar blok diagram dari komputer papan tunggal 

(single-board circuit) dari Raspberry Pi 

2.5 Arduino Mini 

 

 

Gambar 2.4 Arduino Mini 

 

Hardware Arduino diprogram menggunakan bahasa pemrograman C/C++, 

yang sudah disederhanakan dan dimodifikasi. Arduino mengikuti pola 

pemrograman Wiring(syntax dan library). Sementara untuk editor pemrograman 

nya (IDE – Intergrated Development Enviroment) dikembangkan dari Processing. 

Komponen utama di dalam papan Arduino adalah sebuah microcontroller 8 bit[1] 

dengan merk ATmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. 

Pada saat pemrograman menggunakan Arduino, bahasa yang dapat 

dimengerti oleh hardware tersebut adalah bahasa pemrograman C atau C++. Pola 

pemrograman yang diterapkan adalah Wiring (SyntaX dan Library. Sementara 

dalam editor pemrogramannya adalah Integrated Development Environment yang 

dikembangkan dari Processing. Mikro kontroler 8 bit dengan merk ATMega[{] 

adalah komponen utama dalam board Arduino. Mikro kontroler tersebut dibuat 

oleh sebuah perusahaan yang bernama Atmel Corporation. 
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2.6 Tone Control 

Tone control berfungsi sebagai pengontrol nada, sebuah mini board yang 

berfungsi merubah sinyal gain frekuensi sesuai dengan frekuensi ditentukan, 

setelah sinyal yang masuk diubah maka sinyal tersebut akan masuk ke penguat 

yang dinamakan Amplifier 

Dalam penggunaannya tone control diaplikasikan untuk banyak keperluan, 

diantaranya studio rekaman, sistem amplifier pemancar radio, sistem amplifier 

pemancar televisi, sistem audio bioskop, maupun perangkat audio rumahan. 

Contoh yang paling umum beberapa diantaranya adalah saat penyetelan gain 

frekuensi pada konser musik, apabila gain frekuensi tidak diatur, maka suara yang 

dihasilkan tidak akan enak didengar. Contoh lain adalah pada sistem amplifier 

pemancar televisi berita. Suara vokal dari pembawa berita haru terdengar jelas dan 

nyaman agar pendengar bisa merasa lebih nyaman. 

 

 

Gambar 2.5 Skema sirkuit Tone Control[13] 

 

Gambar 2.5 merupakan skema sirkuit rangkaian pengatut nada (tone 

control). Tone control memiliki fungsi yang sama dengan Equalizer, yaitu sama-

sama berfungsi untuk meperkuat dan memperlemah gain frekuensi audio yang 

akan dikeluarkan pada pengeras suara. Keduanya juga sama-sama menggunakan 

resistor variabel sebagai perangkat keras yang bekerja. Namun terdapat perbedaan 

pada sistem pengolah frekuensi yang diolah oleh keduanya berbeda. Pada 

Equalizer, bekerja dengan cara memperkuat dan memperlemah gain hanya pada 
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satu rentang frekuensi, contohnya pada equalizer 1kHz maka pada umumnya 

frekuensi yang akan ikut berubah terdapat pada rentang 800Hz hingga 1,3kHz. 

Sedangkan pada tone control, memiliki sistem pengolah frekuensi dengan 

mengubah frekuensi pada rentang yang lebih luas, dan mengkategorikannya 

dengan sebuah istilah. Pada contohnya Tone Control yang memiliki kemampuan 

untuk menguatkan dan melemahkan gain frekuensi 20Hz hingga 150Hz dalam 

satu buah resistor variabel, diberikan istilah Tone Control Bass, sedangkan pada 

tone control yang dapat menguatkan dan melemahkan frekuensi dalam rentang 

8kHz hingga 16kHz disebut dengan tone control treble. 

 

2.7 Bass dan Treble Booster 

Pada dasarnya rangakaian bass dan treble Booster memiliki prinsip yang 

sama dengan rangakain pengontrol nada (tone control) yang telah dijelaskan pada 

sub bab 2.6. Hanya memiliki perbedaan dimana rangkaian ini tidak memiliki 

resistor variabel yang digunakan untuk memperlemah dan memperkuat gain 

frekuensi rendah ataupun gain frekuensi tinggi. Sehingga gain frekuensi rendah 

dan frekuensi tinggi berada pada batas maksimum. Skema sirkuit bass dan treble 

Booster ditunjukkan oleh gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2.6 Skema sirkuit bass dan treble Booster 
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2.8 Motor servo 

Servo motor atau dikenal servomechanism adalah sebuah motor penggerak 

mekanis dengan menggunakan arus satu arah (DC). Servo motor memiliki sistem 

aturan kerja dengan umpan balik atau lebih dikenal dengan istilah feedback, 

feedback adalah sistem pengembalian kembali sebuah informasi dalam suatu loop 

sistem kontrol. Kegunaan feedback pada motor servo adalah untuk memberikan 

informasi kepada sistem kontrol mengenai posisi yang dapat berupa sebuah sudut 

atau nilai ukuran lain. 

Nilai ini kemudian dikirimkan kembali kepada rangkaian pengontrol 

sehingga sistem kontrol dapat mengetahui posisi motor servo. Selain itu dengan 

menggunakan feedback akan memiliki fungsi lain, salah satunya adalah 

menggerakan secara langsung motor servo kepada nilai atau setpoint yang telah 

diberikan sebelumnya, sehingga dapat langsung memberikan output yang 

diinginkan. Besarnya putaran yang akan dilakukan oleh motor servo, diatur 

berasarkan lebar pulsa PWM yang dikirim oleh sebuah mikro kontroler melalui 

kaki yang terdapat pada motor menggunakan kabel[2]. Semakin lebar rentang pulsa 

yang dikirim maka akan semakin lebar sudut putar yang diberikan[8]. Untuk 

mengetahui nilai umpan balik pada motor servo, pada rangkaian hardware motor 

servo memiliki sebuah resistor variabel atau dikenal lebih umum dengan nama 

potensiometer sekaligus berfungsi sebagai pembatas sudut putar dari motor servo 

tersebut. 

 

Gambar 2.7 Blok Diagram Motor Servo 

 

Perbedaan motor servo dengan motor DC pada umumnya adalah terletak 

pada batas putarnya dan kemampuan dalam menentukan sudut putar, selain itu 

motor servo dapat dengan otomatis membalikkan arah putar (searah jarum jam) 

dan (berlawanan arah jarum jam) karena memiliki pengaturan Duty Cycle sinyal 

PWM pada bagian pengontrolnya. 
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2.9 Analog to Digital Converter (ADC) 

Analog to digital converter adalah sebuah electronic device atau rangkaian 

elektronika yang memiliki fungsi untuk merubah sinyal bolak balik (AC) menjadi 

sinyal satu arah (DC) 

 

 

Gambar 2.8 Cara kerja ADC 

 

 Pada dasarnya rangakaian analog to digital converter adalah sebuah 

rectifier yang terdiri dari empat buah dioda seperti yang ditunjukan oleh gambar 

2.9. Dioda disusun agar dapat memberikan gelombang positif pada output saat 

terjadinya gelombang negatif pada sumber arus  (AC). Rangkaian ini memiliki 

kapasitor sebagai penyetabil gelombang output DC saat terjadi perpindahan 

gelombang positif menuju negatif dari input AC 

 

 

Gambar 2.9 Rectifier[3] 
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2.10 Musical Instrument Digital Interface (MIDI) 

MIDI merupakan singkatan dari Musical Instrument Digital Interface Pada 

dasarnya di awal tahun 1980 orang orang menciptakan dan juga memproduksi 

peralatan musik digital dengan membuat bahasa terpadu yang akan 

memungkinkan berbagai peralatan musik digital untuk berkomunikasi satu sama 

lain seperti pengontrol synthesizer dan komputer. 

Dan untuk melakukan itu, orang orang membuat antarmuka bahasa MIDI 

ini. Sekarang MIDI bukan sinyal audio otomatis. MIDI tidak memancarkan 

seperti sebuah plug analog, MIDI tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan MIDI 

adalah mengirimkan informasi tentang tonasi, kecepatan perencanaan, volume 

kinerja, dan parameter lainnya. Lebih jelasnya, MIDI adalah pemicu untuk 

mengkomunikasikan informasi ke perangkat lain, MIDI adalah bahasa yang 

memungkinkan sebuah device untuk melakukan sinkronisasi[4][6][11]. 

 

2.11 Python 

Berwsal dari tahun 1991, bahasa pemrograman Python dianggap sebagai 

pengisi celah, untuk menulis skrip yang "mengotomatisasi hal-hal membosankan" 

(seperti salah satu buku populer tentang pembelajaran Python) atau aplikasi 

prototipe yang akan diimplementasikan dalam bahasa lain dengan cepat . 

Namun, selama beberapa tahun terakhir, Python telah muncul sebagai warga 

kelas satu dalam pengembangan perangkat lunak modern, manajemen 

infrastruktur, dan analisis data. Ini bukan lagi bahasa utilitas ruang belakang, 

tetapi kekuatan utama dalam pembuatan aplikasi web dan manajemen sistem, dan 

pendorong utama ledakan dalam analitik data besar dan kecerdasan mesin. 

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditafsirkan, 

berorientasi objek, dengan semantik dinamis. Tingkatannya yang tinggi dalam 

struktur data, dikombinasikan dengan pengetikan dinamis dan pengikatan 

dinamis, membuatnya sangat menarik untuk Pengembangan Aplikasi Cepat, serta 

untuk digunakan sebagai bahasa scripting atau lem untuk menghubungkan 

komponen yang ada secara bersamaan. Python sederhana, mudah dipelajari 

sintaks menekankan keterbacaan dan karenanya mengurangi biaya pemeliharaan 
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program. Python mendukung modul dan paket, yang mendorong modularitas 

program dan penggunaan kembali kode. Interpreter Python dan pustaka standar 

yang luas tersedia dalam bentuk sumber atau biner tanpa biaya untuk semua 

platform utama, dan dapat didistribusikan secara bebas. 

 

 

Gambar 2.10 Logo python 

 

 




