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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Simpulan yang didapatkan dari penelitian ini antara lain 

1. Telah berhasil dirancang dan dibangun perangkat lunak pengenal 

nada dengan algoritma Fast Fourier Transform. 

2. Hasil uji menunjukkan bahwa perangkat lunak pengenal nada 

memiliki tingkat keakuratan frekuensi nada sebesar 100%. 

3. Hasil uji juga menunjukkan bahwa perangkat lunak pengenal nada 

dengan algoritma Fast Fourier Transform memiliki kemampuan 

untuk mendeteksi jeda antar nada dengan rata-rata akurasi diatas 

80% untuk data sampel yang memiliki nilai amplitudo > 70dB dan 

rata-rata akurasi diatas 70% untuk data sampel yang memiliki nilai 

amplitudo < 65dB  

4. Penambahan fitur Automatic Gain Control meningkatkan akurasi 

dari perangkat lunak dalam mendeteksi jumlah nada yang 

dimainkan pada sampel data yang relatif kecil suaranya. 

5. Kesalahan pada pengenalan nada terjadi karena kualitas dari 

rekaman suara dan nilai amplitudo yang kecil. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan penelitian 

yang selanjutnya antara lain 

1. Perlu dikembangkan perangkat lunak pengenal nada yang mampu 

mengenali nada untuk rekaman yang berisi permainan duet atau 

lebih.  

2. Perlu dikembangkan lebih lanjut teknik pemisahan pada setiap nada 

dan fitur selain Automatic Gain Control , sehingga pendeteksian 

jumlah nada yang dimainkan akan lebih akurat. 

3. Perlu dikembangkan perangkat lunak pengenal nada yang mampu 

memisahkan noise pada data input sehingga output yang didapat 

lebih optimal.  
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