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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia berdasarkan pengalaman yang dimilikinya dapat mengetahui 

klasifikasi genre suatu musik. Kemampuan tersebut berguna dalam menyeleksi 

jenis musik tertentu untuk dinikmati sebagai hiburan. Kemampuan manusia dalam 

belajar dapat ditiru oleh mesin komputer atau disebut juga dengan istilah 

kecerdasan buatan. Pada umumnya manusia menebak genre suatu lagu 

berdasarkan tempo dan ritme lagu. Hal inilah yang mendasari bahwa pada setiap 

file audio pun memiliki pola. Dengan mempelajari pola tersebut, komputer juga 

mampu belajar dan merekam keterkaitan pola dengan genre musik tertentu. Proses 

tersebut disebut juga sebagai machine learning. Agar komputer dapat melakukan 

klasifikasi, diperlukan metode bagaimana mesin tersebut mampu untuk belajar. 

(Laksana & Sulianta, 2017)  

Salah satu metode pada machine learning adalah supervised learning. 

Gorunescu (2011) menjelaskan bahwa supervised learning adalah proses 

membangun fungsi korespondensi menggunakan kumpulan data untuk pelatihan 

(training) yang dapat dianggap sebagai „pengalaman lama‟ dari model tersebut. 

Tujuan metode learning ini adalah untuk memprediksi nilai (keluaran) dari fungsi 

untuk setiap objek baru (masukan) setelah menyelesaikan proses pelatihan. 

Contoh sederhana supervised learning adalah proses klasifikasi. Menurut 

Rameshkumar dkk (2014), proses klasifikasi genre musik secara manual akan 

menghabiskan waktu dan upaya. Oleh sebab itu, beberapa peneliti 

mengembangkan penelitian otomasi klasifikasi genre musik berdasarkan 
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karakteristiknya. Menurut McKay dan Fujinaga (2005), hasil klasifikasi dapat 

digunakan untuk mendukung penelitian di bidang sosiologi dan psikologi tentang 

bagaimana gagasan manusia menentukan kesamaan musik dan membentuk 

kelompok musik serta bagaimana perbandingan antara gagasan tersebut dengan 

hasil objektif klasifikasi dengan komputer. 

Klasifikasi dengan komputer/mesin memiliki dua tahap penting: ekstrasi 

fitur/ciri dan metode klasifikasi (Rameshkumar dkk, 2014). Naïve Bayes 

merupakan sebuah model klasifikasi statistik yang dapat digunakan untuk 

memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas (Dewi, 2016). Teknik Naïve 

Bayes adalah salah satu bentuk sederhana dari Bayesian. Menurut Ray (2017), 

model Naïve Bayes mudah dibangun dan sangat berguna untuk kumpulan data 

yang banyak. Terdapat beberapa penelitian klasifikasi genre musik dengan metode 

Naïve Bayes. Priagung dkk (2014) melakukan penelitian klasifikasi genre musik 

rock, punk, slow, pop dan dangdut dengan menggunakan ekstraksi fitur little 

endian dan big endian. Hasil akurasi kebenaran data didapat sebesar 83,3% untuk 

data latih dan 60% untuk data tes. Evitasari dan Andono (2016) melakukan 

pengujian metode Naïve Bayes untuk klasifikasi genre musik jaz, rock dan 

qasidah. Dengan menggunakan fitur atribut frekuensi dan amplitudo, hasil 

pengujian menunjukkan tingkat akurasi sebesar 60%. 

Dalam penelitian Perdana dkk (2017), dilakukan uji coba klasifikasi 

terhadap 7 genre musik yang digunakan, yaitu klasik, country, hiphop, jaz, metal, 

pop, dan rock. Penelitian tersebut menggunakan enam ekstraksi fitur spectral dan 

perhitungan nilai statistikal dari setiap fitur untuk membandingkan tingkat akurasi 

metode Naïve Bayes, Random Forest, Multi Layer Perceptron, SVM (Support 
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Vector Machine), dan J48. Hasil uji coba menunjukkan metode klasifikasi Naïve 

Bayes memiliki tingkat akurasi paling besar, yaitu 80.4762%. 

Xu dkk (2003) melakukan klasifikasi genre musik dengan metode SVM 

dan pengklasifikasi multi-layer. Fitur yang digunakan meliputi beat spectrum, 

LPC (linear predictive coding), zero crossing rates, power spectrum dan MFCC 

(Mel frequency cepstral coefficients). Pada layer pertama, musik diklasifikasikan 

ke dalam pop/klasik dan rock/jaz. Pada layer kedua, musik pop/klasik 

diklasifikasikan menjadi musik pop dan musik klasik dan musik rock/jaz 

diklasifikasikan menjadi music rock dan musik jaz. Hasil uji coba klasifikasi 

dengan multi-layer dibandingkan dengan beberapa metode klasifikasi lainnya 

menunjukkan tingkat kesalahan terkecil, yaitu sebesar 6.86%. 

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa fitur untuk ekstraksi 

dapat memengaruhi tingkat akurasi klasifikasi genre musik. Menurut Xu dkk 

(2003), pemilihan fitur untuk ekstraksi ciri adalah hal yang penting untuk 

menganalisis konten musik. Fitur yang dipilih harus mampu menunjukkan 

karakteristik yang signifikan. Dari fitur yang dipilih, hasil ekstraksi akan 

menghasilkan data kontinu. Gaussian Naïve Bayes merupakan metode Naïve 

Bayes yang digunakan dalam perhitungan data kontinu. Maka, klasifikasi genre 

musik dapat dilakukan dengan Gaussian Naïve Bayes. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut adalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan Gaussian Naïve Bayes pada 

klasifikasi genre musik berbasis web? 
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2. Berapa tingkat akurasi hasil pengujian klasifikasi menggunakan Gaussian 

Naïve Bayes? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dataset berasal dari FMA (Free Music Archive) tipe large subset. 

2. Genre musik yang digunakan terdiri dari pop, rock, klasik, dan jaz. 

3. Ekstraksi fitur yang diimplementasikan terdiri dari beat spectrum, LPC 

(linear predictive coding), ZCR (zero crossing rates), power spectrum, 

dan MFCC (Mel frequency cepstral coefficients). Proses ekstraksi fitur 

menggunakan script yang telah ada atau dibuat sebelumnya. 

4. Format berkas musik digital yang diterima berekstensi *.mp3 dan *.wav 

dengan durasi 30 detik. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengimplementasikan metode Gaussian Naïve Bayes pada klasifikasi 

genre musik berbasis web. 

2. Mendapatkan tingkat akurasi hasil pengujian klasifikasi menggunakan 

Gaussian Naïve Bayes. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah mengoptimasi aplikasi pemutar musik 

dan sejenisnya dalam melakukan klasifikasi genre musik dari berkas musik 
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digital. Adapun manfaat bagi peneliti adalah sebagai dasar pengetahuan mengenai 

ekstraksi fitur genre musik untuk penelitian di bidang Music Information 

Retrieval dan penelitian pembuatan musik oleh kecerdasan buatan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab dengan 

sistematika sebagai berikut. 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

laporan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

seperti definisi genre musik, Gaussian Naïve Bayes, dan fitur ekstraksi 

yang digunakan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

APLIKASI 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dan perancangan 

aplikasi yang terdiri dari model aplikasi, diagram alur (flowchart), dan 

rancangan antarmuka yang dibuat. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini memaparkan tentang implementasi web, implementasi algoritma, 

scenario uji coba, uji coba algoritma, dan analisis hasil uji coba yang 

dilakukan. 
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5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

pengembangan selanjutnya. 
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