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PENGOLAHAN CITRA MENGGUNAKAN METODE FAST FOURIOUR 
TRANSFORM DAN MANHATTAN DISTANCE 

 Moh. Saiful Huda 13.1.03.02.0020   Teknik – Teknik Informatika shuda3976@gmail.com Fatkur Rhohman, M.Pd. dan Ratih Kumalasari N,S.ST.,M.Kom. UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI   
ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatar belakangi dari pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa saat ini mayoritas penikmat musik Indonesia lebih suka untuk menikmati musik modern dibanding dengan musik daerah. Salah satu alasannya adalah kurangnya sarana sebagai tempat untuk mengembangkan musik daerah tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana merancang dan membangun sistem pengenalan alat musik tradisional gamelan menggunakan citra suara?.(2) Bagaimana cara mengimplementasikan voice recognition dalam sistem komputer?. Penelitian ini menggunakan metode Fast Fouriour Transformsebagai pengekstrasi cirisuara, serta metode Manhattan Distance sebagai perhitungan jarak.Metode Fast Fouriour Transform dipilih karena mudah dilakukan implementasi pada bahasa pemrograman Delphi. Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Metode Fast Fouriour 
Transform dapat digunakan untuk merancang dan membangun sistem pengenalan alat musik tradisional gamelan menggunakan media suara. Dan Voice recognition dalam sistem komputer dapat diimplementasikan dengan baik.  
Kata Kunci  : Gamelan, Fast Fouriour Transform, Manhattan Distance.   
I. LATAR BELAKANG Perkembangan musik dunia makin lama kian pesat, khususnya di Indonesia musik pada era saat ini telah berbeda dengan musik pada masa Indonesia di tahun lalu. Saat ini mayoritas penikmat musik Indonesia lebih suka untuk menikmati musik modern dibanding dengan musik daerah. Padahal hakikatnya musik daerah adalah musik yang tumbuh dan berkembang di nusantara, tetapi pada saat ini musik-musik tersebut tidak terlalu menarik perhatian peminat musik. Salah satu alasannya adalah kurangnya sarana sebagai tempat untuk mengembangkan musik daerah tersebut. Sebagai contoh dari banyaknya jenis-jenis musik di nusantara adalah alat musik gamelan.  Alat musik ini lahir dan berkembang di daerah Jawa. Gamelan Jawa sekarang ini bukan hanya dikenal di Indonesia saja, bahkan telah berkembang di luar negeri seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Canada. Alat musik gamelan pada saat ini telah mengalami banyak perkembangan dan sedikit Simki-Techsain Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX
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Universitas Nusantara PGRI Kediri  Moh. Saiful Huda | 13.1.03.02.0020  simki.unkediri.ac.id Teknik – Teknik Informatika  ||3|| modifikasi,yaitu perpaduan dengan beberapa alat musik modern. Namun walaupun demikian peminat musik ini masih sangat sedikit. Umumnya para pemain musik daerah ini adalah para orang tua Jawa yang telah mahir memainkan alat-alat musiknya.  Oleh karna itu cukup ironis apabila bangsa Jawa sebagai pewaris langsung malahan tidak mau peduli terhadap alat musik gamelan pada khususnya atau kebudayaan jawa pada umumnya.  Kurangnya pengetahuan dan pengenalan mengenai alat musik daerah ini membuat generasi muda kurang begitu menghargai dan mengapresiasi musik daerahnya. Berdasarkan permasalahan tersebut muncul sebuah gagasan untuk melakukan penelitian dengan judul ”PENGENALAN ALAT MUSIK TRADISIONAL GAMELAN PADA PENGOLAHAN CITRA MENGGUNAKAN METODE FAST 

FOURIOUR TRANSFORM DAN 
MANHATTAN DISTANCE”, sehingga dengan Aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mengenalkan kebudayaan dari negrinya sendiri.  

 

II. METODE 

A.  Fast Fourier Transform(FFT) FFT merupakan metode untuk pemecahan sinyal diskret.FFT adalah algoritma komputasional yang efisien untuk menghitung DFT (Discrete Fourier 

Transform) bila ukuran N adalah pangkat 2 dan bila pangkat 4.“DFT akan menghasilkan jumlah komputasi sebesar N2, sedangkan FFT akan menghasilkan jumlah komputasi sebesar (N) log (N)” (Tanudjaja, 2008).  Perhitungan FFT menggunakan butterfly Radix2 menghasilkan jumlah komputasi lebih sedikit yakni (N/2) log 2 (N).“Jumlah titik dalam ketika menggunakan FFT juga memenuhi syarat 2” (Rao, 2010). FFT digunakan untuk memisahkan isyarat menjadi komponen penyusun frekuensinya yang tidak bisa dipisahkan secara gamblang hanya dengan melihat isyarat tersebut dalam kawasan waktu. “Perhatikan gambar berikut ini untuk menjelaskan seperti apa hasil dari FFT terhadap sebuah isyarat yang memiliki beragam komponen frekuensi” (Rao, 2010). 
Fast Fourier Transform (FFT) merupakan algoritma cepat dari Discrete 

Fourier Transform (DFT). FFT mengurangi perkalian berulang yang terdapat pada DFT, yang tertuang pada persamaan 2.1. [�]=Σ[�]∗�−2����,�=0,1,..,�−1�−1�=0 dimana x[k] merupakan pola frekuensi ke-k yang dihasilkan dari Simki-Techsain Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri  Moh. Saiful Huda | 13.1.03.02.0020  simki.unkediri.ac.id Teknik – Teknik Informatika  ||4|| transformasi fourier, y[n] adalah sinyal dari sebuah ��	
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B. KLASIFIKSASI Klasifikasi merupakan proses menemukan sekumpulan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan konsep atau kelas-kelas data, dengan tujuan agar model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari suatu objek atau data yang label kelasnya tidak diketahui. Klasifikasi terdiri atas dua tahap, yaitu pelatihan dan prediksi (klasifikasi). Pada tahap pelatihan dibentuk sebuah model domain permasalahan dari setiap instance yang ada. Penentuan model tersebut berdasarkan analisis pada sekumpulan data pelatihan, yaitu data yang label kelasnya telah diketahui. Pada tahap klasifikasi, dilakukan prediksi kelas dari 
instance (kasus) baru yang telah dibuat pada tahap pelatihan (Budima, 2016:2).  
C.  Metode Manhattan Distance Merupakan salah satu pengukuran yang paling banyak digunakan meliputi penggantian perbedaan kuadrat dengan menjumlahkan perbedaan absolute dari variable – variable. Prosedur ini disebut blok absolute atau lebih dikenal dengan 
city block distance. Jarak city-block didefinisikan seperti berikut (Kadir, 2013): ���, �� � ∑ |���� � ����|����   Dalam hal ini, v1 dan v2 adalah dua vektor yang jaraknya akan dihitung dan N menyatakan panjang vektor. Apabila vektor memiliki dua nilai, jarak city-block dapat dibayangkan sebagai jarak vertikal plus horizontal dari vektor pertama ke vektor kedua.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Use Case Diagram  

Use Case Diagram dipakai untuk mempresentasikan bagaimana interaksi yang terjadi antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Dalam sistem pengenalan suara gamelan, interaksinya seperti yang terlihat pada gambar 1.  Gambar 1. Use Case Diagram Dari gambar 1, pengidentifikasi berperan sebagai pengguna sistem, memiliki beberapa akses terhadap proses-proses yang ada di dalam sistem, diantaranya : 1) Insert suara. Pengguna dapat menggunakan layanan melakukan 
input file suara yang akan dilakukan identitifikasi. Simki-Techsain Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX
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B. TAMPILAN PROGRAM Pada sistem pengenalan alat musik tradisional yang dibangun, tampilan program dibuat dengan desain yang sederhana dengan tujuan untuk mempermudah penggunaannya. 
1. Form Data Training 

Training adalah form yang dapat diakses dari formhome.Form ini digunakan sebagai akses untuk memproses data 
training. Tampilan training dapat dilihat pada gambar 2.  Gambar 2. Tampilan Form Training 

 

2. Form Data Testing 

Testing adalah form yang dapat diakses dari formhome. Form ini digunakan sebagai proses identifikasi suara gamelan. Tampilan testingdapat dilihat pada gambar 3. 
 Gambar 5.11 Tampilan FormTesting 

 

C. HASIL UJI COBA SISTEM Dalam pengujian sistem pengenalan suara gamelan ini dilakukan tiga kali uji coba, dan disetiap uji coba memiliki jumlah data training yang berbeda, data didapatkan dari rekaman suara gamelan yang berjumlah 70 data, yang nantinya dibagi menjadi 59 data 
training dan 21 data testing. Untuk memperoleh nilai akurasi pada setiap uji coba menggunakan rumus : ���	��� �	!"#�$���	%�&�	&$� # #'x 100 Berikut ini adalah hasil uji coba dari sistem pengenalan suara gamelan: 1) Hasil uji coba pertama Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan system pengenalan suara gamelan, maka pada uji coba yang pertama menggunakan 59 data training, dandidapatkan hasil seperti tabel dibawah ini: Simki-Techsain Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX
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D. KESIMPULAN Setelah menyelesaikan perancangan dan pembuatan sistem atau aplikasi Pengenalan Alat Musik Tradisional Gamelan pada Pengolahan Citra Menggunakan Metode Fast Fouriour 

Transform dan Manhattan Distance serta melakukan uji coba dan evaluasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  1. Metode Fast Fouriour Transform dapat digunakan untuk merancang dan membangun sistem pengenalan alat musik tradisional gamelan menggunakan media suara. 2. Voice recognition dalam sistem computer dapat diimplementasikan dengan baik.  
IV. DAFTAR PUSTAKA Budima, Fajar. 2016. Pengenalan Suara 
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