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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Genre Musik 

Genre musik adalah pengelompokkan musik sesuai dengan kemiripan satu 

dengan yang lain, seperti kemiripan dalam hal frekuensi musik, struktur ritmik, 

dan konten harmoni (Fansuri, 2011). Genre musik dapat diartikan sebagai sebuah 

pemusatan jaringan musik, sebagai sebutan untuk kelompok yang besar yang 

terhubung oleh instrumen, teknik, ideologi, suara, tempat dan/atau waktu yang 

spesifik. Definisi genre harus terpisah dari bahasa. Namun, perbedaan geografis 

dapat memengaruhi batasan genre (Crauwels, 2016). 

Dalam penelitian Xu dkk (2003), musik dibagi ke dalam 4 kategori besar, 

yaitu klasik, jaz, pop, dan rock. Musik klasik berkembang pada periode Klasik 

pada tahun 1750-1820. Musik klasik menggunakan tangga nada diatonis, 

mempunyai tekstur homofonik tetapi disertai penggunaan nada pengiring (ketika 

dua atau lebih baris melodi dikombinasikan), dan memiliki suasana lagu yang 

kontras (BBC Bitesize, 2010). 

Musik jaz merupakan bentuk seni musikal asli Amerika yang muncul pada 

awal abad ke-20 di dalam komunitas Amerika Afrika di negara bagian selatan 

(Audials, 1998). Instrumen dalam jaz, di antaranya terompet, saksofon, klarinet, 

trombon, string-bass, dan piano diiringi dengan drum dan gitar jaz. Unsur 

improvisasi dan instan tidak pernah absen dari genre musik ini (Crauwels, 2016). 

Musik pop merupakan singkatan dari musik populer. Musik pop memiliki 

struktur lagu yang sederhana dan mudah diingat (Crauwels, 2016). Karakteristik 

yang mendefinisikan musik pop adalah semua orang dapat menikmati musik
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tersebut. Konsep artistik seperti bentuk dan estetika musikal yang kompleks 

bukan menjadi perhatian utama dalam menulis lagu pop. Objektif utama musik 

pop adalah dapat dinikmati audiens dan sukses dalam komersialisasi (Audials, 

1998). 

Dikutip dari situs web Audials, musik rock merupakan bentuk musik yang 

populer dengan melodi vokal yang menonjol yang diiringi dengan gitar, drum, 

dan bas. Beberapa gaya musik rock juga menggunakan instrumen keyboard, 

seperti organ, piano, mellotron, dan synthesizer. Musik rock memiliki chord yang 

kuat, lirik yang kuat, riff (pola ritme yang diulang) gitar solo, dan backbeat yang 

konsisten (BBC Bitesize, 2010). 

 

2.2 Gaussian Naïve Bayes 

Klasifikasi Bayesian dihitung berdasarkan teorema Bayes. Classifier 

Naïve Bayes berasumsi bahwa efek dari sebuah nilai atribut diberikan sebuah 

kelas bersifat independen dengan nilai dari atribut lainnya. Diberikan kumpulan 

data yang direpresentasikan dengan vektor fitur dimensi-n, X = {x1, x2, …, xn), dan 

terdapat m kelas, C1, C2, …, Cm. Klasifikasi dihitung untuk memprediksi X 

tergolong dalam kelas yang memiliki probabilitas posterior terbesar. Nilai 

maksimal kelas Ci untuk setiap P(Ci|X) disebut dengan hipotesis posterior 

maksimum. Teorema Bayes dapat dihitung dengan Persamaan 2.1. (Han dkk, 

2011) 

 𝑃 𝐶|𝑋 =
𝑃 𝑋|𝐶𝑖  𝑃(𝐶𝑖)

𝑃 𝑋 
 …(2.1) 

P(C|X) disebut dengan probabilitas posterior C diberikan X. Sebagai 

contoh, diasumsikan terdapat atribut atau fitur umur dan pendapatan di mana X 
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adalah pelanggan dengan umur 35 tahun dan memiliki pendapatan $40,000. 

Diasumsikan C adalah keputusan membeli komputer. Maka, P(C|X) 

melambangkan probabilitas pelanggan X akan membeli komputer dengan 

diberikan umur dan pendapatannya. P(X|C) merupakan probabilitas X diberikan C. 

Probabilitas ini dihitung dari pelanggan X, dengan umur 35 tahun dan pendapatan 

$40,000, dengan kondisi akan membeli komputer yang telah diketahui dari 

kumpulan data. (Han dkk, 2011) 

P(C) merupakan probabilitas prior C dan P(X) merupakan probabilitas 

prior X. Pada contoh di atas, P(C) diambil dari seluruh pelanggan yang akan 

membeli komputer, terlepas dari umur, pendapatan, atau atribut lainnya. 

Sementara itu, P(X) merupakan probabilitas pelanggan dengan umur 35 tahun dan 

pendapatan $40,000 di dalam kumpulan data yang dimiliki. (Han dkk, 2011) 

P(X) bersifat konstan sehingga hanya perlu mencari nilai maksimum dari 

P(X|Ci)P(Ci) untuk setiap kelas Ci. Jika kumpulan data memiliki atribut yang 

banyak, perhitungan P(X|Ci) yang dilakukan akan memakan sumber daya yang 

sangat banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, asumsi naif dari class-conditional 

independence dibuat. Jika nilai atribut bersifat kontinu, digunakan rumus 

distribusi Gaussian dengan rata-rata µ dan standar deviasi σ dari kelas Ci yang 

didefinisikan oleh Persamaan 2.2. (Han dkk, 2011) 

 𝑃 𝑋|𝐶𝑖 =
1

 2𝜋𝜎
𝑒
−
(𝑋−𝜇 )2

2𝜎2  …(2.2) 

 

2.3 Ekstraksi Fitur Audio 

Ekstraksi fitur audio menghasilkan fondasi untuk data mining audio. 

Proses ekstraksi fitur audio menyaring data mentah dalam jumlah yang banyak 
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menjadi representasi yang lebih terpadu yang mengandung informasi mengenai 

konten musikal yang mendasar. Cara yang paling umum dalam mengelompokkan 

fitur audio adalah dengan berdasarkan pada tipe informasi yang akan diambil 

(Tzanetakis, 2011). Dalam penelitian Xu dkk (2003), digunakan fitur-fitur yang 

berhubungan dengan domain temporal, spektrum, dan cepstral. Fitur-fitur yang 

dipilih terdiri dari beat spectrum, LPC (linear predictive coding), ZCR (zero 

crossing rates), power spectrum, dan MFCC (Mel frequency cepstral coefficients). 

2.3.1 Beat Spectrum 

Beat spectrum merupakan sebuah pengukuran yang secara otomatis 

mengelompokkan ritme dan tempo musik (Xu dkk, 2003). Menurut Foote dan 

Uchihashi (2001), beat spectrum dihitung dengan 3 langkah. Pertama, musik 

diberi parameter menggunakan spectrum atau representasi lainnya. Langkah ini 

menghasilkan vektor yang berisi spectral dari setiap frame yang direpresentasikan 

dalam bentuk 2-dimensi. Kedua, pengukuran jarak dilakukan untuk menghitung 

kesamaan antara seluruh pasangan kombinasi dari vektor hasil langkah pertama. 

Hasilnya direpresentasikan dalam bentuk matriks persamaan. Ketiga, beat 

spectrum diperoleh dengan mencari periodisitas di dalam matriks persamaan 

menggunakan penjumlahan diagonal atau autocorrelation. Penjumlahan diagonal 

dapat dihitung dengan Persamaan 2.3, di mana B(0) menunjukkan penjumlahan 

sepanjang diagonal utama dalam jangkauan R dan B(l) menunjukkan penjumlahan 

sepanjang superdiagonal ke-l. 

 𝐵(𝑙) ≈  𝑆(𝑘,𝑘 + 𝑙)𝑘⊂𝑅  …(2.3) 
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Perhitungan autocorrelation dapat menggunakan Persamaan 2.4. B(k, l) 

berbentuk simetris sehingga hanya perlu menjumlahkan satu variabel. Hasil 

perhitungan berbentuk 1-dimensi B(l). 

 𝐵 𝑘, 𝑙 =   𝑆 𝑖, 𝑗  𝑆(𝑖 + 𝑘, 𝑗 + 𝑙)𝑖 ,𝑗  …(2.4) 

Gambar 2.1 mengilustrasikan beat spectrum dari keempat genre yang 

digunakan dalam penelitian Xu dkk (2003). 

 

Gambar 2.1 Beat Spectrum Genre Klasik, Pop, Rock, dan Jaz 
(Xu dkk, 2003) 

2.3.2 Linear Predictive Coding 

Linear predictive coding (LPC) didefinisikan sebagai metode digital untuk 

melakukan encoding suatu sinyal analog yang nilainya dapat diprediksi dengan 

fungsi linear dari nilai sebelumnya (Bradbury, 2000). Persamaan 2.5 

menunjukkan model LPC. Notasi αk melambangkan koefisien predictor dan s(n) 

melambangkan sampel musik. Sampel musik ke-n dapat dilihat sebagai kombinasi 

linear dari p sampel sebelumnya (Ambikairajah, 2010). 

 𝑠  𝑛 =   𝛼𝑘𝑠(𝑛 − 𝑘)
𝑝
𝑘=1  …(2.5) 
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Gambar 2.2 menunjukkan contoh LPC dari genre musik klasik, pop, rock, 

dan jaz. 

 

Gambar 2.2 LPC Genre Klasik, Pop, Rock, dan Jaz 
(Xu dkk, 2003) 

2.3.3 Zero Crossing Rate 

Zero crossing rate (ZCR) merupakan jumlah amplitudo sinyal suara yang 

melewati nilai nol dalam interval waktu tertentu. Dalam konteks sinyal waktu 

diskrit, suatu zero crossing dinyatakan ada apabila sampel berturut-berturut 

mempunyai perbedaan aljabar. Nilai pada saat zero crossing muncul merupakan 

sebuah pengukuran sederhana konten frekuensi dari sebuah sinyal (Bachu dkk, 

2008). Definisi ZCR dapat diilustrasikan melalui Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Definisi ZCR 
(Bachu dkk, 2008) 
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Persamaan 2.6 menunjukkan perhitungan ZCR (Bachu, 2008). 

 𝑍𝐶𝑅 =   |𝑠𝑔𝑛 𝑠 𝑛  − 𝑠𝑔𝑛 𝑠 𝑛 − 1  |∞
𝑛=−∞  …(2.6) 

Adapun fungsi sgn() merupakan fungsi signum yang didefinisikan oleh 

Persamaan 2.7. 

 𝑠𝑔𝑛 𝑠 𝑛  =  
1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑠(𝑛) ≥ 0

−1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑠 𝑛 < 0
  …(2.7) 

2.3.4 Power Spectrum 

Power spectrum atau power spectral density (PSD) menunjukkan kekuatan 

variasi atau energi sebagai fungsi frekuensi. Dikutip dari situs web Cygnus 

Research International, PSD menunjukkan variasi frekuensi mana yang kuat dan 

mana yang lemah. Satuan dari PSD adalah energi (varians) per frekuensi (lebar). 

PSD dapat dihitung dengan mengambil kuadrat nilai absolut Fast Fourier 

Transform (FFT). Dari perhitungan PSD dapat dihasilkan power spectrum dengan 

satuan berupa energy (varians). Gambar 2.4 menunjukkan power spectrum untuk 

musik pop dan klasik.  

 

Gambar 2.4 Power Spectrum Musik Pop dan Klasik 
(Xu dkk, 2003) 

2.3.5 Mel-Frequency Cepstral Coefficients 

Mel frequency cepstral coefficients (MFCC) adalah bentuk representasi 

yang paling umum digunakan dalam sistem pengenalan suara otomatis dan telah 
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sering digunakan dalam pemodelan musik (Tzanetakis, 2011). Tahap-tahap 

pemrosesan MFCC ditunjukkan oleh Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Tahap-tahap Pemrosesan MFCC 

1. Frame Blocking 

Proses ini membagi sinyal suara ke dalam beberapa frame. Tiap frame 

terdiri dari N sampel. Ilustrasi frame blocking ditunjukkan oleh Gambar 2.6. 

(Fansuri, 2011) 

 

Gambar 2.6 Ilustrasi Frame Blocking 
(Fansuri, 2011) 

2. Windowing 

Proses windowing bertujuan untuk meminimalkan diskontinuitas sinyal. 

Proses ini dilakukan dengan menggunakan Hamming window yang ditunjukkan 

oleh Persamaan 2.8. (Fansuri, 2011) 

 𝑤 𝑛 = 0.54− 0.46cos  
2𝜋𝑛

𝑁−1
 , 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁− 1 …(2.8) 

Frame Blocking Sinyal Kontinu Windowing 
Fast Fourier 
Transform 

Mel Frequency 
Wrapping 

Cepstrum 

frame 

spectrum 
Mel 

spectrum 
Mel 

spectrum 
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3. Fast Fourier Transform (FFT) 

FFT merupakan implementasi dari Discrete Fourier Transform (DFT) 

yang bertujuan untuk mengubah frame dari domain waktu ke domain frekuensi. 

Persamaan 2.9 menunjukkan rumus perhitungan DFT. 

 𝑋𝑘 =  𝑥𝑛𝑒
−𝑗2𝜋𝑘𝑛  /𝑁𝑁−1

𝑛=0 , 𝑘 = 0, 1, 2,… ,𝑁 − 1 …(2.9) 

4. Mel Frequency Wrapping 

Pada tahap Mel frequency wrapping, frekuensi diubah ke dalam skala Mel. 

MFCC didasarkan pada persepsi pendengaran manusia yang tidak mampu 

mendengar frekuensi di atas 1,000 Hz. MFCC memiliki dua tipe filter, yaitu 

secara linear pada frekuensi rendah di bawah 1,000 Hz dan logaritmik pada 

frekuensi di atas 1,000 Hz (Karunanithy, 2018). Hasil tahap ini berupa Mel 

filterbank yang ditunjukkan oleh Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Mel Filterbank 
(Fansuri, 2011) 

5. Cepstrum 

Tahap ini mengonversikan log Mel spectrum ke dalam domain waktu 

dengan persamaan Discrete Cosine Transform (DCT) yang ditunjukkan oleh 
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Persamaan 2.10. Nilai K adalah jumlah koefisien yang diinginkan dan M adalah 

jumlah filter. Hasil proses ini disebut Mel Frequency Cepstral Coefficients. 

 𝐶𝑗 =  𝑋𝑖  cos(𝑗(𝑖 −
1

2
)
𝜋

𝑀
 𝑀

𝑗=1 , 𝑗 = 1, 2, 3,… ,𝐾 …(2.10) 
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