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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 Produksi suara sederhana  bermula hanya menggunakan satu kanal. 

Kemudian, dengan seiring berjalannya waktu suara diproduksi menggunakan lebih 

dari satu kanal. Di era modernisasi ini kita dapat mendengar suara 3 dimensi dan 

dapat menentukan sumber dari mana suara tersebut berasal. Dalam bab ini akan 

dijelaskan mengenai sistem-sistem reproduksi suara dan juga hal-hal yang dapat 

mempengaruhi seorang subyek dapat menentukan darimana suatu sumber suara 

berasal.  

2.1 Sistem Reproduksi Bunyi Mono dan Stereo 

 Kedua sistem reproduksi ini merupakan jenis sistem reproduksi bunyi awal 

[8,9]. Sistem reproduksi bunyi mono merupakan sistem reproduksi yang 

menghasilkan bunyi kanal tunggal dimana menggabungkan sumber bunyi dari 

berbagai arah dan dikeluarkan melalui satu kanal. Sistem ini menggunakan satu 

mikrofon untuk merekam suatu bunyi dan menggunakan satu mikrofon untuk 

menghasilkan suara dari rekaman tersebut. Sistem reproduksi ini tidak dapat 

menghasilkan informasi spasial dikarenakan hanya menggunakan satu buah kanal 

saja. Kemudian, sistem reproduksi stereo merupakan sistem reproduksi yang 

menggunakan dua kanal independen yang terdapat pada sisi perekaman dan 

pereprodruksi bunyi. Pada sistem reproduksi ini, bunyi yang dihasilkan 

mengandung informasi spasial serta memiliki kualitas subyektif yang lebih baik 

sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar lebih nyata. Sinyal yang direproduksi 

memiliki level tertentu dimana fase-nya saling berhubungan satu sama lain 
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sehingga pendengar seolah-olah dapat mendengar sumber suara asli. Hal ini 

dikarenakan efek-efek bunyi yang dihasilkan oleh sistem reproduksi stereo 

mendukung faktor-faktor psikoakustik yang dapat dimengerti oleh manusia.  

2.2 Faktor-faktor Psikoakustik Pendengaran Spasial 

 Seorang perancang interface harus mempertimbangkan faktor psikoakustik 

dalam mendesain sebuah interface. Hal tersebut dilakukan karena dapat 

mempengaruhi persepsi bunyi. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka dapat 

menyebabkan pendengar tidak dapat membedakan suatu bunyi dengan bunyi yang 

lain, tidak dapat menentukan darimana sumber bunyi tersebut berasal. Sumber 

bunyi dari bunyi spasial dapat diletakkan di sembarang lokasi, yaitu dari sebelah 

kiri atau kanan, atas atau bawah, serta dekat atau jauh.  

2.2.1 Sifat-sifat Fisik dari Bunyi 

 Berdasarkan sudut pandang ilmu fisika, bunyi merupakan suatu gelombang 

akustik yang dihasilkan dari suatu sumber yang bergetar, seperti pita suara manusia 

yang mengganggu suatu medium elastis seperti udara [10]. Ketika suatu gelombang 

bunyi mencapai gendang telinga pendengar, getaran akan ditransmisikan ke telinga 

bagian dalam yaitu cochlea. Perpindahan mekanik dikonversikan menjadi pulsa-

pulsa saraf yang dikirim ke otak dan menghasilkan suatu sensasi bunyi. Ilustrasi 

peristiwa tersebut terlihat pada Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1 Ilustrasi Gelombang Bunyi Yang Ditransmisikan Ke Telinga 

Pendengar [11] 

 

 Gelombang bunyi yang terkena medium padat dapat menghasilkan 

beberapa efek yaitu reflection (refleksi), scattering (penghamburan), dan 

diffraction (difraksi) [12]. Gambar 2.2 menunjukkan ilustrasi dari peristiwa 

tersebut. Dalam beberapa sudut pandang, gelombang bunyi sangat mirip dengan 

gelombang elektromagnetik atau cahaya. Pada suatu medium yang homogen, 

gelombang-gelombang tersebut merambat dengan kecepatan yang konstan sebesar 

c (kecepatan bunyi di udara adalah sebesar 343 m/s). Suatu sumber titik 

memancarkan gelombang spheric yang memiliki amplitudo yang akan berkurang 

seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber bunyi. Gelombang-gelombang ini 

dipantulkan oleh permukaan benda padat yang halus dan permukaan benda padat 

yang kasar. Suatu permukaan dapat dikatakan halus jika ukuran dari 

ketidakteraturan benda lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombangnya 

dan sebaliknya untuk benda padat yang kasar.  
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Gambar 2.2 Ilustrasi Gelombang Bunyi Yang Terkena Medium Padat [11] 

  

Gelombang-gelombang bunyi diuraikan disekitar obyek-obyek yang berada 

di sekitarnya. Jika obyek tersebut relatif kecil terhadap panjang gelombang, maka 

obyek tersebut memiliki efek yang sangat kecil. Jadi dengan kata lain gelombang 

hanya melewati daerah sekitar obyek tanpa mengganggu. Jika obyek besar, maka 

suatu bayangan bunyi (sound shadow) akan muncul di belakang obyek tersebut dan 

energi dalam jumlah yang signifikan akan dipantulkan kembali ke sumber bunyi. 

Jika ukuran obyek sama dengan panjang gelombang, maka hal ini rumit dan pola-

pola dari penguraian yang menarik akan muncul.  

 Sejak lama telah diketahui bahwa tujuan dari telinga adalah membantu mata 

untuk merepresentasikan suatu informasi yang dikirim ke otak sehingga informasi 

tersebut dapat di mengerti oleh manusia [13]. Kemampuan dari sistem auditori 

untuk melokalisasi sumber bunyi merupakan komponen dari sistem pengindraan 

yang memiliki nilai ketahanan tinggi dan makhluk hidup telah menemukan 

berbagai cara untuk mengekstrak informasi langsung dari bunyi tersebut. Untuk 

membangkitkan bunyi spasial, harus memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi 

sistem auditori manusia. Selanjutnya dijelaskan faktor-faktor utama yang 
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mempengaruhi pendengaran spasial yaitu sistem koordinat yang digunakan, azimut 

cues, elevation cues, range cues, dan reverberasi gema.  

 

 2.2.2 Sistem Koordinat Yang Digunakan 

 Untuk menyatakan suatu lokasi dari sumber bunyi bergantung pada 

pendengar, maka dibutuhkan suatu koordinat sistem. Pilihan yang alami adalah 

sistem koordinat segi empat yang berpusat pada kepala seperti yang di gambarkan 

pada Gambar 2.3 dibawah. Pada sistem koordinat ini, sumbu x hampir melewati 

telinga kanan, sumbu y menunjukkan tepat ke jalur depan, dan sumbu z menyatakan 

garis vertikal. Sistem koordinat yang seperti ini mendefinisikan tiga standar bidang 

yaitu xy atau bidan horizontal, xz atau bidang frontal, dan yz atau bidang median 

(biasa juga disebut bidang mid-sagittal). Secara jelas terlihat pada bidang horizontal 

yang memisahkan bagian atas dengan bagian bawah. Kemudian, bidang frontal 

yang memisahkan bagian depan dan belakang dan bidang median yang 

memisahkan bagian kiri dan kanan.  

 

Gambar 2.3 Sistem Koordinat Yang Berpusat Pada Kepala [14] 
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 Bentuk kepala yang hampir seperti bola menjadikan sistem koordinat bola 

ini sering digunakan. Standar sistem yang digunakan pada sistem koordinat bola 

yaitu azimut, elevasi, dan jarak. Sebenarnya ada lebih dari satu cara untuk 

mendefinisikan koordinat-koordinat tersebut dan banyak orang mendefinisikannya 

dengan cara yang berbeda. Sistem koordinat vertikal-polar yang terlihat pada 

Gambar 2.4a merupakan sistem koordinat yang banyak digunakan. Pada sistem 

koordinat ini pengukuran pertama dilakukan pada azimut 𝜃 yaitu sudut yang berasal 

dari bidang median ke suatu bidang vertikal yang mengandung sumber bunyi dan 

sumbu-z, dan kemudian mengukur elevasi ∅ yaitu sudut yang berasal dari bidang 

horisontal. Dengan pilihan ini, permukaan-permukaan dengan azimut yang konstan 

adalah bidang-bidang yang melalui sumbu-z dan permukaan-permukaan dengan 

elevasi konstan adalah kerucut-kerucut yang konsentris dengan sumbu-z.  

 Suatu alternatif penting adalah sistem koordinat interaural-polar seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.4b. Pada sistem koordinat ini awalnya mengukur 

elevasi sebagai sudut dari bidang horisontal ke suatu bidang lain melalui sumber 

bunyi dan sumbu-x yang merupakan sumbu interaural. Azimut kemudian diukur 

sebagai sudut yang melalui bidang median. Dengan pilihan ini, permukaan-

permukaan elevasi yang konstan adalah bidang-bidang yang melalui sumbu 

interaural dan permukaan-permukaan azimut yang konstan adalah kerucut-kerucut 

yang konsentris dengan sumbu interaural.  

 Sistem vertikal-polar jelas lebih tepat untuk mendeskripsikan sumber-

sumber yang berada pada bidang median, karena azimut harus merupakan suatu 

sudut yang terletak diantara -180° dan +180°. Dengan sistem interaular-polar, 
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azimut selalu berada diantara sudut -90° dan +90°. Hal yang mengejutkan di sini 

adalah bahwa perbedaan antara bidang bagian depan/belakang harus di 

spesifikasikan oleh elevasi dimana 0° untuk sumber-sumber di bagian depan bidang 

horisontal dan 180°atau -180° untuk sumber-sumber di bagian belakang horisontal. 

Meskipun hal tersebut kurang lazim, sistem interaular-polar memudahkan dalam 

mengekspresikan suatu perbedaan-perbedaan pada semua elevasi.  

 

Gambar 2.4 Sistem-sistem Koordinat Bola [15] 

 

2.2.3 Azimut Cues 

 Salah seorang pelopor di dalam penelitian mengenai pendengaran spasial 

adalah John Strutt yang lebih dikenal dengan Lord Rayleigh. Sekitar 100 tahun 

lalu dia mengembangkan suatu teori yang dikenal dengan Teori Duplex [16]. 

Menurut teori tersebut, terdapat dua isyarat utama untuk azimut yakni Interaural 

Time Difference (ITD) dan Interaural Level Difference (ILD).  

 Interaural TimeDifference (ITD) adalah suatu perbedaan waktu yang terjadi 

antara suara yang diterima oleh telinga kiri dan oleh telinga kanan dengan sumber 

bunyi yang berasal dari posisi yang sama.  
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Gambar 2.5 Ilustrasi untuk Menentukan ITD [15] 

 Rayleigh memiliki suatu penjelasan yang sederhana mengenai ITD. Bunyi 

merambat dengan kecepatan c sekitar 343 m/s. Bayangkan jika suatu gelombang 

bunyi dari suatu sumber yang jauh mengenai suatu kepala spheric dari suatu arah 

yang spesifik oleh sudut azimut θ. Pada Gambar 2.5 jelas terlihat bunyi yang sampai 

pada telinga kanan terlebih dahulu sebelum telinga kiri karena gelombang tersebut 

harus merambat dengan tambahan jarak sebesar (aθ+ a sin θ) untuk mencapai 

telinga kiri. Kemudian, jika jarak tambahan tersebut dibagi dengan kecepatan 

gelombang bunyi dalam c, maka akan didapatkan suatu formula sederhana dan 

akurat untuk ITD :  

ITD = 
𝑎

𝑐
(𝜃 + 𝑠𝑖𝑛𝜃) , −90° ≤ 𝜃 ≤ +90° (2.1) 

Jadi, ITD adalah nol ketika sumber bunyi berada langsung di depan pendengar dan 

maksimum sebesar (𝑎
𝑐⁄ )(𝜋

2⁄ + 1) ketika sumber bunyi berada pada sisi kepala 

pendengar. Hal ini menunjukan adanya perbedaan dari waktu kedatangan sekitar 

0.7ms untuk ukuran tipikal kepala manusia dan hal ini dapat dengan mudah 

dirasakan [16].  
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 Rayleigh meneliti suatu kejadian dimana gelombang-gelombang bunyi 

yang datang diuraikan oleh kepala. Persamaan tersebut diselesaikan untuk 

menunjukkan bagaimana suatu gelombang bidang diuraikan oleh suatu bola keras. 

Solusinya adalah dengan menunjukkan bahwa sebagai tambahan adanya perbedaan 

waktu terdapat juga perbedaan level sinyal-sinyal yang terdapat pada kedua telinga 

atau biasa disebut Interaural Level Difference (ILD). 

 Interaural Level Difference (ILD) didefinisikan sebagai perbedaan level 

tekanan bunyi yang mencapai kedua telinga. ILD sangat bergantung pada frekuensi. 

Pada frekuensi rendah di mana panjang gelombang bunyi relatif panjang terhadap 

diameter kepala, hampir tidak terdapat perbedaan tekanan suara yang diterima oleh 

kedua telinga. Namun, untuk bunyi dengan frekuensi tinggi di mana gelombang 

bunyi pendek, mungkin akan terdapat perbedaan sebesar 20dB atau lebih. Hal ini 

disebut dengan efek bayangan kepala (head-shadow effect) dimana telinga jauh 

berada di dalam bayang-bayang bunyi kepala [17]. 

 Kemudian, di dalam tori duplex menegaskan bahwa ITD dan ILD saling 

melengkapi [18]. Pada frekuensi rendah (sekitar dibawah 1.5 kHz), terdapat sedikit 

informasi ILD tetapi ITD menggeser bentuk gelombang sebagian dari satu siklus 

atau periode yang dapat dengan mudah terdeteksi. Pada frekuensi yang tinggi 

(sekitar diatas 1.5 kHz) terdapat keambiguan dalam ITD dikarenakan terdapat 

beberapa siklus atau periode yang bergeser tetapi ILD memecahkan masalah ini. 

Teori duplex yang diungkapkan oleh Rayleigh mengatakan bahwa ITD dan ILD 

bersama memberikan informasi lokalisasi sepanjang rentang frekuensi yang 

terdengar. 
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2.2.4 Elevation Cues 

 Sementara isyarat utama untuk azimut adalah binaural sedangkan isyarat 

utama untuk elevasi sering disebut dengan monaural. Faktor-faktor ini berasal dari 

telinga bagian luar atau daun telinga (pinna) yang bertindak seperti antena akustik. 

Rongga-rongga resonansinya memperkuat beberapa frekuensi dan bentuk 

geometrinya menyebabkan efek-efek interferensi yang dapat melemahkan 

frekuensi-frekuensi lain. Kemudian, respon-respon dari frekuensi juga bergantung 

pada arah datangnya sumber gelombang bunyi.  

 

Gambar 2.6 Respon Pengukuran Frekuensi Kedatangan Sinyal Bunyi dari 

Dua Arah yang Berbeda [15] 

 Gambar 2.6 menunjukkan pengukuran frekuensi dari kedatangan sinyal 

bunyi dari dua arah yang berbeda. Pada setiap kasus, kita dapat melihat bahwa 

terdapat dua jalur dari sumber bunyi ke kanal telinga. Satu jalur langsung dan satu 

jalur panjang yang berasal dari refleksi pinna. Pada frekuensi-frekuensi rendah 

yang moderat, pada dasarnya mengumpulkan tambahan energi bunyi dan sinyal-

sinyal dari dua jalur yang memiliki fasa yang sama. Namun, pada frekuensi tinggi, 
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sinyal tertunda diluar fasa dengan sinyal langsung sehingga mengakibatkan sinyal 

interferensi destruktif terjadi. Interferensi yang paling besar terjadi ketika terdapat 

perbedaan panjang jalur d sebesar setengah dari panjang gelombang, yaitu ketika f 

= c / 2d [18]. Pada contoh yang telah ditunjukkan, hal ini memproduksi suatu pinna 

notch sekitar 10 kHz dengan tipikal nilai untuk d, dimana frekuensi notch  biasanya 

berada dalam jangkauan 6 kHz sampai 16 kHz [19].  

 Kemudian, dikarenakan pinna lebih efektif untuk merefleksikan suatu bunyi 

yang datang dari depan dibandingkan bunyi yang berasal dari atas, notch  yang 

dihasilkan lebih jelas untuk sumber-sumber yang berasal dari depan dibandingkan 

sumber-sumber yang berasal dari atas. Kemudian, terdapat tambahan bahwa pada 

panjang jalur perubahan dengan sudut elevasi sehingga frekuensi notch juga 

bergerak seiringan denngan elevasi. Meskipun terdapat beberapa perselisihan 

mengenai fitur-fitur apa saja yang penting yang perseptual, tetapi telah banyak 

ditetapkan bahwa pinna memmberikan isyarat-isyarat utama untuk elevasi.  

  

2.2.5 Range Cues 

 Ketika melokalisasi suatu sumber bunyi, hal terbaik adalah melakukan 

estimasi azimut. Kemudian, hal selanjutnya adalah melakukan estimasi terhadap 

elevasi dan yang terakhir adalah melakukan estimasi terhadap jarak. Dalam alasan 

yang sama, isyarat untuk azimut lebih mudah untuk dimengerti sedangkan isyarat 

untuk elevasi lebih kurang dimengerti, dan isyarat untuk jarak paling kurang 

dimengerti. Isyarat jarak (range cues) terdiri dari beberapa faktor : 
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1. Kekerasan Bunyi (Loudness) 

2. Gerakan Paralaks (Motion Parallax) 

3. Interaural Level Difference (ILD) yang berlebihan 

4. Rasio dari bunyi yang langsung dan yang di pantulkan 

 Dasar fisik untuk isyarat loudness jelas berasal dari fakta bahwa energi 

bunyi yang tertangkap dan secara langsung berasal dari sumbernya mengalami 

penurunan bersamaan dengan kuadrat jarak. Jadi, ketika suatu sumber energi 

konstan mendekati seorang pendengar, loudness akan bertambah. Hal ini cukup 

terlihat bahwa energi yang diterima sepadan dengan energi yang dipancarkan oleh 

sumber dan tidak ada akan relasi satu-satu antara loudness (bunyi) dan range 

(jarak). Hanya dengan memainkan bunyi pada level volume yang rendah tidak akan 

menyebabkan sumber bunyi terdengar dari jarak jauh. Untuk menggunakan 

loudness sebagai isyarat jarak, kita harus mengetahui sesuatu mengenai 

karakteristik dari suatu sumber bunyi. Dalam kasus bunyi yang dikeluarkan oleh 

suara manusia, setiap manusia mengetahui berdasarkan dari pengalaman yang 

berbeda dari kualitas bunyi yang berbeda pada saat suara bisikan, berbicara normal, 

dan berteriak tanpa mempermasalahkan melalui apa bunyi tersebut merambat. 

Kombinasi dari loudness dan pengetahuan dari sumber bunyi menghasilkan 

informasi yang berguna untuk penentuan jarak.  

 Pergerakan paralaks mengacu pada fakta bahwa jika suatu pendengar 

menafsirkan kepalanya maka perubahan pada azimuth akan berada pada jarak yang 

independen. Untuk sumber bunyi yang berada sangat dekat, pergeseran kecil dapat 
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menyebabkan perubahan besar pada azimut, sementara untuk sumber bunyi dengan 

jarak yang jauh maka pada dasarnya tidak terdapat perubahan azimut.  

 Sebagai tambahan, jika sumber bunyi sangat dekat dengan kepala maka ILD 

akan meningkat. Peningkatan ini dapat dengan mudah diketahui untuk jarak sekitar 

di bawah 1 meter. Suatu kasus yang ekstrim terjadi ketika terdapat serangga yang 

berada dekat dengan telinga atau ketika sesorang berbisik di dekat telinga. Secara 

umum, bunyi-bunyi yang terdengar hanya pada 1 telinga akan mengganggu dan 

tidak nyaman untuk di dengar. Hal ini secara khusus penting untuk di ingat ketika 

merancang suatu sistem HCI (Human Computer Interaction) pada suat headphones. 

Akan terlihat untuk mendapatkan pendengar yang dapat menentukan suatu sumber 

bunyi pada suatu sisi, hal ini tidak memerlukan semua bunyi berpusat pada telinga 

tersebut dan membiarkan telinga yang lain sama sekali tidak mendengar bunyi.  

 Isyarat terakhir adalah rasio dari bunyi langsung yang di pantulkan (gema). 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, energi yang diterima secara langsung 

dari sumber bunyi menurun berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak. Namun, 

pada ruang-ruang biasa, bunyi dipantulkan dan terhambur berkali-kali dari 

permukaan yang berada di sekitarnya dan energi pantulan yang mencapai telinga 

tidak banyak berubah dengan jarak dari sumber bunyi ke pendengar. Hal tersebut 

di karenakan rasio dari energi pantulan merupakan isyarat utama dari jarak. Pada 

jarak dekat rasio akan sangat besar sedangkan pada jarak jauh akan mengecil. Hal 

ini tergolong mudah dan efektif  untuk dimanipulasi pada aplikasi HCI.  
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2.2.6 Reverberasi dan Gema-gema 

 Seringkali kita tidak menyadari bahwa sekian banyak bunyi yang di dengar 

berasal dari pantulan yang terjadi pada permukaan-permukaan bidang yang berada 

di sekeliling kita. Bahkan diluar, jumlah yang signifikan dari energi berasal dari 

pantulan tanah, struktur-struktur, dan tumbuhan. Akan tetapi, pantulan ini hanya 

dapat diketahui ketika waktu tunda  menjadi lebih lama yaitu melebihi 30 ms – 50 

ms (ambang batas gema) [20]. Pada suatu ruang khusus yang disebut anechoic 

chambers dibangun untuk menyerap energibunyi agar hanya energi yang teradiasi 

langsung yang mencapai telinga. Pada suatu saat memasuki ruangan tersebut untuk 

yang pertama kali, banyak dari orang terkejut karena merasakan semua suara 

terdengar lembut.  

 Jika bunyi dipantulkan itu merupakan hal umum yang terjada pada ruang-

ruang akustik, seseorang akan bertanya-tanya mengapa pantulan-pantulan tersebut 

tidak menginterferensi kemampuan manusia yang dapat melokalisasi sumber 

bunyi. Hal tersebut di karenakan manusia dapat dengan mudah beradaptasi dengan 

lingkungan baru dan sistem auditori manusia hanya menggunakan sebagian dari 

yang mengerti mengenai mekanisme-mekanisme untuk menekankan efek dari 

pemantulan dan reverberasi. Fakta bahwa kemampuan manusia melokalisasikan 

pada suatu basis sinyal-sinyal yang mencapai telinga disebut dengan precedence 

effect atau The Law of the First Wavefront [21]. Hal ini tidak menjadikan bahwa 

manusia tidak bisa merasakan pantulan-pantulan yang terjadi dan tentu saja 

manusia menggunakan informasi tersebut untuk mengestimasi jarak. Akan tetapi, 
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jika reverberasi tidak besar maka pantulan-pantulan yang terjadi memberikan efek 

yang relatif kecil terhadap kemampuan manusia yang dapat melokalisasikan bunyi.  

Namun, precedence effect memaksa agar Teori Duplex dimodifikasi. Pada 

ruang tertentu, pantulan akan tiba beberapa milidetik setelah bunyi asli. Pada bunyi 

yang terdapat pada frekuensi rendah dengan periode yang lebih panjang dari waktu 

pantulan yang datang (contoh, misalnya dibawah 250 Hz), pantulan-pantulan akan 

tiba bahkan sebelum 1 siklus selesai. Pada beberapa siklus yang telah tiba maka 

sistem auditori dapat mulai melakukan estimasi pitch, pola suatu bunyi pada suatu 

ruangan merupakan kumpulan dari gelombang-gelombang berdiri, dan hal ini 

memungkinkan untuk sistem auditori untuk mengestimasi Interaural Time 

Difference (ITD). Maka dari itu pada ruang reverberasi, informasi yang terdapat 

pada frekuensi rendah akan menjadi tidak berguna untuk lokalisasi. Namun, hal 

tersebut tidak berarti ITD tidaklah penting. Informasi waktu penting berasal dari 

Interaural Envelope Difference (IED), contohnya transisi pada bunyi yang baru saja 

ditimbulkan. Hal ini secara tidak langsung di demonstrasikan oleh efek Franssen. 

Efek ini adalah ketika pendengar ambigu dalam penentuan lokasi sumber bunyi 

akibat ilusi audio. Jika suatu gelombang sinus secara tiba-tiba di aktifkan pada high-

pass-filtered dan dikirim ke speaker B, maka banyak pendengar akan 

melokalisasikan bunyi tersebut berasal dari speaker A. Hal ini benar adanya bahkan 

jika frekuensi dari gelombang sinus cukup rendah pada status siaga maka banyak 

energi yang berasal dari speaker B. Secara sederhana, transien memberikan 

informasi lokalisasi yang jelas sedangkan sinyal datang pada status siaga sangat 

sulit untuk dilokalisasi dan pada siklus ini sistem auditori akan dengan mudah 
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mengabaikan informasi yang ambigu. Dengan beberapa resiko akibat terlalu 

banyak penyederhanaan, kita dapat menyimpulkan dengan mengatakan bahwa pada 

lingkungan-lingkungan gema dengan energi frekuensi yang tinggi dan bukan energi 

frekuensi yang rendah, itu merupakan hal yang tepat untuk lokalisasi.  

 

2.3 Sistem Audio Spasial 

 Efek-efek bunyi tiga dimensi atau yang biasa disebut spasial menjadikan 

seseorang dapat mendengarkan suatu bunyi menjadi lebih menarik dan nyaman. 

Dalam [22] terdapat 3 jenis sistem audio spasial dasar yang paling sederhana dan 

hanya dapat digunakan untuk melokalisasi azimut saja. Sistem-sistem tersebut 

adalah :  

a) Two-kanal (stereo) 

 

Gambar 2.7 Konsep Stereo [22] 

 Dalam industri hiburan, stereo merupakan produk komersial pertama yang 

sukses melibatkan bunyi spasial. Konsep dasarnya dengan menempatkan bunyi di 

sisi kiri dengan mengirimkan sinyal ke speaker sisi kiri, untuk menempatkan bunyi 

pada sisi kanan dan mengirimkan sinyalnya ke speaker bunyi sisi kiri dan 

menempatkan bunyi pada sisi kanan, lalu mengirimkan sinyalnya ke speaker bunyi 
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sisi kanan. Namun, hal tersebut memungkinkan phantom source akan muncul pada 

suatu titik tengah antara kedua pengeras bunyi jika sinyal yang sama dikirimkan ke 

kedua pengeras bunyi yang terhubung dalam suatu fase yang sama di dalam 

ruangan yang memiliki akustik yang cukup. 

b) Multi kanal 

 

       Gambar 2.8 Konsep Multikanal [22] 

 Cara lain yang digunakan untuk menghasilkan bunyi pada suatu posisi-posisi 

tertentu adalah dengan memberikan sinyal pada setiap kanal-kanal yang terpisah 

untuk setiap posisi yang di inginkan (multi kanal), termasuk dari sisi atas dan 

bawah. Hal ini sebenarnya sudah di aplikasikan pada sistem-sistem di teater seperti 

Dolby Pro Logic Surround Sound. Walaupun sistem multi kanal menghasilkan efek 

spasial yang mengesankan, akan tetapi sistem-sistem yang digunakan mahal dan 

rumit. 
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c) Binaural recordings 

 

  Gambar 2.9 Konsep Binaural Reccordings [22] 

 Sejak lama telah diketahui bahwa untuk mereproduksi bunyi spasial 

tidaklah perlu memiliki banyak kanal, dengan 2 kanal saja sudah cukup. Caranya 

adalah dengan mereproduksi tekanan bunyi pada gendang telinga bagaian kiri dan 

kanan sehingga pendengar seolah-olah benar-benar hadir di sekitar sumber bunyi. 

Pendekatan konseptual sederhananya adalah dengan menempatkan 2 mikrofon 

pada kanal-kanal telinga dari suatu manekin akustik atau pada kedua kanal telinga 

manusia dan merekam bunyi yang di tangkap oleh kedua mikrofin tersebut. Ketika 

sinyal kiri dan kanan di umpankan pada headphones kiri dan kanan, maka seolah-

olah pendengar berada di sekitar sumber bunyi. Jika manekin dan pendengar 

mempunyai ukuran dan bentuk kepala yang sama, maka informasi dari interaural 

time difference (ITD) dan interaural level difference (ILD) yang diterima akan 

sama. Demikian juga jika ukuran dan bentuk dari daun telinga yang dimiliki oleh 

manekin dan pendengar sama, maka faktor-faktor elevasi yang terjadi juga akan 

muncul. Teknik rekaman seperti itulah yang disebut sebagai binaural recordings 

yang dapat mensilkan bunyi spasial yang lebih alami dibandingkan kedua sistem 
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lainnya. Pengembangan lebih lanjut mengenai binaural recordings memerlukan 

pemahaman lanjut mengenai Head-Related Transfer Function (HRTF).  

 

2.4 Head-Related Transfer Function (HRTF)  

 Seperti yang telah dijelaskan dalam [23] untuk menemukan tekanan suara 

yang berasal dari suatu sumber x(t) yang di produksi pada gendang telinga, yang 

kita butuhkan adalah suatu impulse response h(t) dari suatu sumber yang mengarah 

ke gendang telinga. Hal ini disebut dengan Head Related Impulse Response (HRIR) 

dan dengan menggunakan transormasi fourier H(f) dari fungsi tersebut didapat 

Head Related Transfer Function (HRTF). HRTF mencakup semua faktor-faktor 

fisik dari suatu sumber bunyi. Ketika kita sudah mengetahui HRTF dari telinga kiri 

dan kanan, maka dapat menyatukan keakurasian sinyal binaural dari suatu sumber 

tunggal. HRTF merupakan fungsi rumit yang terdiri dari 4 variabel : 3 koordinat 

ruang dan 1 frekuensi. Dalam suatu koordinat bola, jika jarak lebih dari satu meter, 

maka sumber bunyi dikatakan berada dalam medan jauh dan HRTF bertambah kecil 

dengan bertambahnya jarak. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

telinga kiri dan kanan manusia memiliki HRTF yang berbeda, maka dari itu HRTF 

bersifat individual. Pengukuran HRTF milik sendiri tentunya membutuhkan banyak 

tenaga dan biaya misalnya biaya peralatan dan ruang kedap suara yang memerlukan 

banyak biaya. Namun, penggunaan HRTF individual menghasilkan hasil-hasil yang 

bagus. Untuk menyiasati hal tersebut adalah dengan menggunakan database CIPIC. 

Kemudian dari database tersebut akan di cari sepasang HRTF standard dengan 

tujuan mendapatkan pendekatan suatu HRTF yang mewakili standard manusia.  
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2.5 Database CIPIC Interface Laboratory di University of California 

Davis 

 Peneliti dari CIPIC Interface Laboratory di University of California Davis, 

Amerika Serikat, telah melakukan pengukuran resolusi spasial tinggi HRTF dari 45 

subyek berbeda termasuk manekin KEMAR yang memiliki rumah siput besar dan 

kecil [3]. Database ini terdiri dari 2.500 pengukuran terhadap head-related impulse 

response (HRIR) pada setiap subyek. Standar pengukuran ini di ukur pada 25 titik 

azimut interaural-polar yang berbeda dan 50 titik elevasi interaural-polar yang 

berbeda. Pengukuran penambahan khusus pada manekin KEMAR telah dibuat pada 

bagian depan dan horisontal bidang. Sebagai tambahan, databese ini juga 

memasukkan pengukuran antroprometris untuk digunakan pada pembelajaran 

mengenai skala HRTF, teknik dokumentasi, dan program utilitas untuk memeriksa 

dan menampilkan data. Kemudian pengukuran subyek dilakukan pada subyek 

dengan anthropometris yang terbuka.  

 

2.6 Principal Component Analysis (PCA)  

 Principal Component Analysis (PCA) merupakan model HRTF yang berupa 

ekspansi-ekspansi deret atau model statistikal. HRTF dimodelkan sebagai jumlah 

terbobot (weighted sum) dari fungsi-fungsi basis yang lebih sederhana. Pemodelan 

PCA terlebih dahulu menggunakan komputer. Ide awal penggunaan PCA pertama 

kali dicetuskan oleh Pearson lalu dikembangkan oleh Hotteling [24]. Pemodelan 

PCA memanfaatkan basis data HRTF yang akan dilakukan perhitungan secara 
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statistikal. PCA merupakan suatu cara yang paling ampuh untuk menganalisa data 

dikarenakan biasa digunakan untuk menghitung data yang memiliki dimensi yang 

tinggi. Kelebihan lain dari PCA adalah kita tidak akan kehilangan informasi 

meskipun mengkompres/mereduksi suatu data, misalnya dengan mengurangi 

jumlah dimensi. Oleh karena itu memungkinkan kita untuk menganalisa data dalam 

bentuk 2D atau 3D. Principal Component Analysis (PCA) dapat di 

implementasikan pada data HRTF yang mengekstrak komponen frekuensi yang 

berperan penting dalam penentuan sumber bunyi pada bidang azimut dan elevasi. 

Tujuan PCA adalah untuk mereduksi/menghilangkan dimensi dari suatu data asli, 

tetapi hal tersebut tidak menghilangkan informasi yang ada dengan tetap 

mempertahankan sebanyak mungkin variasi data yang terdapat dalam data asli. Hal 

tersebut dikarenakaan untuk mempermudah suatu data yang amat sangat kompleks. 

Dalam PCA, operasi matriks memegang peranan penting [2]. Operasi ini 

melibatkan perhitungan nilai-nilai eigen (atau dikenal juga sebagai akar-akar latent) 

dan vektor-vektor eigen. Berikut merupakan langkah-langkah algoritma dari 

metode PCA dari sekumpulan vektor-vektor data [2] : 

1. Susun-kumpulan data-data 

Misalkan terdapat data yang terdiri dari sekumpulan observasi dengan M 

variable. Kemudian untuk merepresentasikan data tersebut dengan 

mereduksi data sehingga setiap observasi di deskripsikan dengan L 

variabel, maka L < M. Misalkan juga data disusun sebagai suatu kumpulan 

N vektor data x1, x2, …,xN dimana setiap xn merepresentasikan kelompok 

tunggal dari M variabel. 
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 Tulis vektor-vektor x1, x2, …,xN sebagai vektor kolom, setiap 

vektor memiliki M baris. 

 Tempatkan vektor-vektor kolom tersebut ke dalam satu matriks 

tunggal X yang berukuran MxN. 

 X= matriks yang terdiri dari vektor-vektor ukuran antroprometris 

 

2. Hitung data empiris 

 Hitung rata-rata empiris dari setiap dimensi m = 1, 2, ..., M. 

 Tempatkan nilai-nilai rata-rata yang sudah dihitung ke dalam 

vektor rata-rata empiris µ yang berukuran Mx1. 

 µ[𝑚] =
1

𝑁
∑ 𝑋[𝑚, 𝑛]𝑁

𝑛=1      (2.2) 

 µ = HRIR rata-rata dari seluruh data HRIR 

 HRTF rata-rata dari seluruh data HRTF 

 

3. Hitung simpangan setiap vektor observasi dari rata-rata 

Pengurangan rata-rata adalah suatu bagian integral dari solusi menuju 

penentuan suatu vektor basis yang meminimalisasi mean square error dari 

aprokasimasi data. Jadi proses centering data adalah: 

 Kurangkan vektor rata-rata empiris µ dari setiap kolom matriks 

data X. 

 Simpan data yang telah di kurangi dengan rata-rata ke dalam 

matriks D yang berukuran MxN. 

 D = X - µy       (2.3) 
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dimana y adalah suatu vektor basis 1xN yang berisi semuanya 1. 

y[n]=1 untuk n= 1,2,...N 

 X= matriks yang terdiri dari vektor-vektor ukuran antroprometris 

D= matariks yang terdiri dari DIR/DTF 

DTF= Dirrect Impulse Response 

DTF = Direct Transfer Function 

 

4. Tentukan matriks kovarians 

 Tentukan matriks kovarians empiris, S [MxM]. Dari outer product 

matriks D dengan dirinya sendiri: 

S = E[D⊗D] = E[D.D*] = (D.D*)/(N-1)   (2.4) 

dimana E[] adalah operator nilai ekspektasi, ⊗ adalah operator 

outer product, dan * adalah operator conjugate transpose, jika D 

terdiri seluruhnya dari bilangan-bilangan riil, yang terjadi pada 

sebagian besar apllikasi, maka conjugate transpose sama seperti 

transpos biasa. 

 S= matriks kovarians dari seluruh HRIR/HRTF 

 

5. Tentukan nilai-nilai eigen dan vektor-vektor eigen dari matriks 

kovarians 

 Hitung matriks V yang berisi vektor-vektor eigen yang membuat 

matriks kovarians menjadi terdiagonalisasi, dengan menggunakan 

persamaan berikut :  
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V-1SV = Λ       (2.5) 

dimana Λ adalah matriks diagonal yang terdiri dari semua nilai 

eigen dari S pada diagonalnya. Langkah ini biasa menggunakan 

algoritma berbasis komputer untuk menghitung vektor-vektor dan 

nilai-nilai eigen. Algoritma-algoritma ini sudah tersedia sebagai 

sub-komponen dari kebanyakan sistem aljabar linear dalam 

banyak perangkaat lunak matematika terkemuka. 

 Matriks Λ berbentuk maatriks diagonal MxM, dimana Λ[p,q] = λm 

untuk p=q=m adalah nilai eigen ke-m dari matriks kovarians S 

dan,  Λ[p,q] = 0 untuk p≠q. 

 Matriks V [MxM] mengandung M vektor kolom [Mx1], yang 

merepresentasikan M vektor-vektor eigen dari matriks kovarians 

S. 

 Nilai-nilai dan vektor-vektor eigen di urutkan dan disusun 

berpasangan. Nilai eigen ke-m berhubungan dengan vektor eigen 

ke-m. 

 V= matriks vektor-vektor eigen yang telah berurutan berkaitan 

dengan nilai eigen terbesar pertama, kedua, dan seterusnya.  

V-1= invers matriks V 

λm= nilai eigen ke-m 
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6. Susun ulang nilai-nilai eigen dan vektor-kektor eigen 

 Sortir kolom-kolom dari matriks vektor eigen V dan matriks nilai 

eigen Λ dalam urutan nilai eigen yang berkurang. 

 Pastikan untuk mempertahankan pasangan yang benar antara 

kolom-kolom dalam setiap matriks. 

 

7. Hitung konten energi kumulatif untuk setiap vaktor eigen 

 Nilai-nilai eigen merepresentasikan distribusi dari energi data 

sumber di antara vektor-vektor eigen, dimana vektor-vektor eigen 

membentuk suatu basis untuk data tersebut. Konten energi 

kumulatif  g  untuk vektor eigen ke-m adalah konten energi 

sepanjang semua nilai eigen dari 1 sampai m: 

g[m] = ∑ [q, q] untuk m =  1,2, … , M.𝑚
𝑞=1    (2.6) 

 g[m]= konten energi kumulatif dari vektor eigen pertama sampai 

vektor eigen ke-m. 

 

8. Pilih subset dari vektor-vektor eigen sebagai vektor-vektor basis 

 Simpan L kolom pertama dari V sebagai matriks VL [MxL], seperti 

ditulis berikut ini:  

VL[p,q] = V[p,q]      (2.7)  

untuk p=1,2,…,M;   q=1,2,…,L; 1 ≤ L ≤ M 

 Gunakan vektor g sebagai suatu petunjuk dalam memilih nilai 

untuk L. Tujuannya adalah memilih suatu nilai L sekecil mungkin 

dengan mendapatkan nilai yang tinggi dari g dalam persentase. 
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Misalnya nilai L dipilih sehingga energi kumulatif  g di atas suatu 

batas, seperti 90%. Dalam hal ini, pilih nilai terkecil dari L 

sehingga:  

(g[m=L]) / (∑ Λ[q, q])  ≥  90%.𝑀
𝑞=1    (2.8) 

 VL= matriks yang hanya terdiri dari L vektor eigen pertama. 

 

9. Proyeksikan matriks data D pada basis yang baru 

 Vektor-vektor yang telah terproyeksi adalah kolom-kolom dari 

matriks: 

W = V*L . D = KLT{X}      (2.9) 

dimana V*L adalah conjugate transpose dari matriks eigen. 

Kolom-kolom dari matriks W merepresentasikan Transformasi 

Karhunen-Loève (KLT) dari vektor-vektor data dalam kolom-

kolom matriks X. 

 W= matriks yang terdiri dari vektor-vektor bobot w 

 

10. Hitung matriks data terpusat dengan dimensi yang telah tereduksi, 

Dˆ 

 Dˆ= VL W       (2.10) 

 Dˆ= matriks yang terdiri dari model-model DIR/DTF 

 

11. Hitung matriks data asli dengan dimensi yang telah tereduksi, Xˆ 

 Xˆ= Dˆ + μ y = VL W + μ y     (2.11) 
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