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ABSTRAK 

 Musik merupakan salah satu seni atau hiburan beserta aktivitas manusia. Musik terdiri 
dari suara – suara yang teratur. Beberapa musik dikelompokan ke dalam suatu genre yang 
dinamakan genre musik. Setiap hari, seseorang setidaknya mendengarkan beberapa buah 
musik dan setiap orang mempunyai selera yang berbeda dalam memlihi genre musk. Dalam 
penelitian ini dilakukan kombinasi kedua metode yaitu Linear Discriminant Value dan 
Cosine Similarity yang digunakan untuk memprediksi genre suatu musik. Kedua metode 
tersebut akan memproses fitur – fitur yang dihasilkan dari musik tersebut. Fitur dalam 
penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu fitur onevalue dan multivalue. Linear 
Discriminant Analysis memproses fitur onevalue dan Cosine Similarity memproses fitur 
multivalue. Hasil akhir kedua metode tersebut akan dikombinasikan dengan cara dirata – 
ratakan. Kelas data musik dalam penelitian ini terdiri dari kelas genre pop, rock, reggae, jazz, 
R & B, dan blues. Pada peneltian ini dilakukan pengujian dengan membuat skenario dan 
didalamnya tiap percobaan. Tiap skenario memiliki jumlah data latih dan data uji yang 
berbeda dan tiap percobaan memiliki data uji yang dipilih secara acak. Rata - rata akurasi 
tertinggi yang diperoleh dari keseluruhan percobaan yaitu sebesar 20,83 % dengan data latih 
sebesar 540 buah. Data latih tersebut merupakan data latih terbanyak urutan kedua dari tiap 
skenario. Rata - rata akurasi terendah dari keseluruhan percoban yaitu 17,50 % dengan data 
latih sebesar 420 buah. Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa jumlah data latih 
belum mempengaruhi tingkat akurasi sepenuhnya. Perlu perbaikan ekstraksi fitur dan 
perbaikan metode yang digunakan  dalam peneltian selanjutnya . Sebelumnya dalam 
penelitian telah dilakukan beberapa penelitian tambahan dalam berbagai metode untuk 
meningkatkan akurasi agar lebih dari 30 %. Tetapi akurasi tertinggi tiap percobaan yang 
didapat dari keseluruhan percobaan hanya sebesar 26,67 %. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penelitian serupa.  

Kata Kunci : Genre Musik, Linear Discriminant Analysis, Cosine Similarity, Pengenalan 
Pola 
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 ABSTRACT 
 Music is one of art or entertaiment attach human activity. Music contains of well-
regulated sounds. Some of music is categorized in a genre that mean music genre. Everyday, 
people at least listen to any music  and every people have the different desire on choosing 
music genre. This reseach do combination between two method, that is Linear Discriminant 
Analysis dan Cosine Similarity used for forecasting genre of any music. Both method will 
process all feature produced from the music. Feature in this reseach separated become two 
kinds that is onevalue and multivalue feature. That Linear Discriminant Analysis process 
onevalue feature and cosine similarity process multivalue feature. Final result from both 
method will be combinated by the way averaging both result . Genre music class in this 
reseach contains of pop, rock, reggae, jazz, R & B,and blues. Testing done by the way 
making the scenario contains each experiment. Each scenario have different sum of training 
data and testing data, and each experiment have the testing data choseen randomly. Highest 
average of accuration acquired of all experiment is 20,83 % with count of data testing is 540 
items. This count of training data is the most of all scenario. Lowest average of all 
experiment is 17,50 % with count of data training is 420 items. From result of testing, could 
be concluded that count of training data have not influence degree of accuration utterly. Need 
remedical of feature extraction and method used in next reseach. At the past, had done some 
of additional experiment use some kind of method for increasing some accuracy become 
more than 30 %. But the best accuration from each experiment from each scenario resulted is 
only 26,67 %. So that, need done of similiar reseach. 
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1. PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang 
 Musik adalah suatu seni atau 
hiburan dan aktivitas manusia yang 
melibatkan suara - suara yang teratur. 
Semua musik dikelompokkan ke dalam 
suatu genre yang dinamakan genre musik. 
Genre musik adalah kumpulan jenis-jenis 
kelompok yang menjadi suatu dasar 
pengelompokan musik  berdasarkan 
kemiripannya satu sama lain. Beberapa 
jenis genre yang ada di dunia antara lain 
meliputi pop, rock, reggae,  jazz, classical, 
dan blues. 
 Terdapat beberapa penelitian yang 
membahas mengenai identifikasi genre 

musik beserta fitur – fitur yang terdapat 
dalam musik tersebut  .Fitur adalah suatu 
data atau ciri yang bisa diambil dari sebuah 
objek  yang bisa membedakannya dengan 
objek lain dalam satu jenis data. Beberapa 
peneliti ada yang hanya sebatas membahas 
metodologi beserta metode yang mereka 
buat  dan ada pula yang sudah pada tahap 
pengimplementasian dalam bentuk program 
komputer.Beberapa masalah yang terdapat 
dalam identifikasi genre musik yang telah 
dikaji dalam beberapa penelitian antara lain 
terdapat suatu ambiguitas dalam 
menentukan fitur suatu musik yang dapat 
dipakai dalam identifikasi genre musik dan 
terdapat masalah dalam memproses data 
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latih yang jumlahnya cukup banyak yakni 
mencapai 500 buah.Data latih merupakan 
kumpulan data yang dipakai sebagai dasar 
untuk pengklasifikasian bagi data yang 
belum diketahui kelompoknya.Semakin 
banyak data latih yang digunakan,semakin 
tinggi tingkat akurasi dalam sistem 
identifikasi genre musik pada penelitian 
ini.Tingkat akurasi diukur dari kecocokan 
antara genre suatu musik yang telah 
dicantumkan dalam property musik tersebut 
dengan genre  musik tersebut yang 
diidentifikasikan oleh sistem. 
 Setiap orang memilki rasa suka 
pribadi terhadap suatu genre musik tertentu 
bergantung pada karakter dari orang 
tersebut. Bukan hanya karakter, tetapi juga 
suasana hati tiap orang pada  waktu 
tertentu. Seseorang yang ingin 
mendengarkan sebuah lagu dari genre 
tertentu yang belum pernah dia dengarkan 
sebelumnya, dan bermaksud ingin 
mengetahui genre lagu tersebut, tentunya 
dia harus memainkan dan kemudian 
mendengarkan lagu tersebut hingga selesai 
, sehingga ia dapat meyimpulkan genre dari 
lagu tersebut. Sebenarnya tidak ada 
masalah dalam hal ini, hanya saja akan 
lebih efektif jika genre tersebut dapat 
langsung terdeteksi dari suatu aplikasi. 
Dengan langsung mengetahui genre 
tersebut dari aplikasi, hanya tinggal orang 
tersebut menentukan apakah ingin 
mendengarkan musik tersebut atau 
sebaliknya. 
 Penelitian dalam klasifikasi genre 
secara otomatis telah terdapat dalam jumlah 
yang meningkat dalam beberapa tahun 
terakhir ini, tetapi beberapa masih dalam 
perolehan kinerja yang  rendah dengan 
beberapa hasil  yang menyimpulkan bahwa 
harus diadakan peneltian serupa lagi. 
Sebelumnya, lebih lanjut  telah dikatakan 

bahwa klasifikasi genre itu terbatas pada 
hal – hal seperti metode  yang dipakai  
karena subjektifitas masing – masing orang 
terhadap genre itu sendiri. Penelitian 
mengenai genre musik merupakan sebuah 
area penelitian  yang telah memberi 
perhatian khusus dalam berbagai lingkup 
akademik. Beberapa peneliti ada yang 
berusaha  untuk membuat pembahasan 
seperti bagaimana genre itu dibuat, 
bagaimana membuat definisi mengenai 
genre, bagaimana mereka dapat 
diidentifikasikan, bagaimana genre dapat 
disebarkan, bagaimana genre dapat 
mengalami perubahan, bagaimana mereka 
dapat berinterelasi dan bagaimana agar 
genre dapat digunakan [1]. 
 Penelitian ini akan membahas 
mengenai bagaimana membuat sistem yang 
dapat mengidentifikasikan genre musik. 
Sistem yang dibuat akan  
mengimplimentasikan metode yang 
digunakan sebagai ekstraksi fitur dan 
kombinasi kedua buah metode yang 
digunakan sebagai klasifikasi objek. 
Metode yang digunakan sebagai ekstraksi 
fitur yakni Fast Fourier Transform. Metode 
klasifikasi  yang digunakan yakni Linear 
Discriminant Analysis dan Similarity 
Measure. Similarity measure  memilki 
beberapa jenis metode di dalamnya. Dalam 
penelitian ini akan digunakan salah satu 
dari metode similiarity measure untuk 
selanjutnya dikombinasikan dengan Linear 
Discriminant Analysis. Diharapkan 
kombinasi kedua metode ini dapat 
memberikan hasil yang baik. 
 Dengan adanya penelitian ini, 
diharapkan dapat menciptakan sebuah 
aplikasi yang dapat mempermudah 
seseorang untuk memilih musik yang 
belum pernah ia dengarkan sebelumnya 
berdasarkan genre dari musik. 



Original Article 

Anthasenna, IDG, Mahmudy, WF & Furqon, MT 2014, 'Sistem identifikasi genre musik dengan metode ekstraksi 

fitur FFT dan metode klasifikasi linear discriminant analysis beserta similarity measure', DORO: Repository Jurnal 

Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya, vol. 4, no. 6. 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana mengintegrasikan metode 

Linear Discriminant Analysis beserta 
Similarity Measure agar menghasilkan 
suatu sistem yang dapat memberikan 
kesimpulan atas suatu genre musik ? 

2. Bagaimana menseleksi fitur – fitur 
yang dihasilkan dari metode ekstraksi 
fitur dengan menggunakan Fast 
Fourier Transform? 

3. Bagaimana cara memproses data latih 
agar fiturnya dapat diperoleh lebih 
cepat dari pada proses manual ? 

1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah bagi penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pembahasan difokuskan pada analisis 

beserta seleksi fitur musik dimana nilai 
fitur berupa angka desimal 

2. Pembahasan diterapkan pada aplikasi 
berbasis windows 

3. Format file musik yang hanya 
digunakan dalam penelitian adalah 
.wav 

4. Pembahasan difokuskan pada 
klasifikasi enam buah jenis genre 
musik sebagai berikut: 
• Genre Pop 
• Genre Rock 
• Genre Raggae 
• Genre Jazz 
• Genre R & B 
• Genre Blues 

1.4 Tujuan 
 Agar dapat menemukan suatu 
kombinasi dua metode yang dapat 
digunakan  dalam pendeteksian genre 
musik beserta implementasinya dalam 
bentuk aplikasi berbasis destkop. 

1.5 Manfaat 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi: 
1. Bagi Universitas Brawijaya 
 Dapat menambah bahan penelitian bagi 

Universitas Brawijaya dan 
memungkinan untuk selanjutnya 
diteliti oleh fakultas lain selain fakultas 
PTIIK 

2. Bagi Dosen 
 Dapat dipakai sebagai bahan untuk 

mengembangkan ilmu pegetahuan dan 
untuk penelitian dan juga sebagai 
bahan pembelajaran dalam bidang 
pengolahan sinyal digital. 

3. Bagi Penulis 
 Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan 
.Salah satu pengetahuan yang 
diperoleh dapat dijadikan acuan untuk 
penelitian selanjutnya bagi penulis. 

 
2. DASAR TEORI DAN KAJIAN 

PUSTAKA  
2.1 Dasar Teori 
2.1.1 Pengenalan Pola 
 Pengenalan pola merupakan studi 
dalam bidang  sains dimana tujuannya 
adalah untuk mengklasifikasikan objek 
kedalam beberapa jumlah kategori atau 
classes. Dalam pengenalan pola dikenal 
suatu pengkuran yang digunakan 
mengklasifikasikan objek-objek tertentu 
yang dinamakan fitur(features). Dalam 
beberapa kondisi,sebanyak  l fitur 
digunakan pada suatu pengenalan pola 
terhadap kumpulan beberapa objek dan 
membentuk feature vector  pada persamaan 
(2-1) sebagai berikut : 

 
� = [��, ��, ��… . , �	]�  (2-1) 
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dimana T merupakan transpose dari sebuah 
matriks.Masing - masing feature vector 
secara unik akan mengidentifikasikan pola 
dari sebuah objek [2].  

Domain 
Masalah 

Aplikasi Input 
Pola 

Kelas 
Pola 

Analisis 
Dokumen 
Gambar 

Pengenalan 
karakter 
bersiftat 
optik 

Dokumen 
Gambar 

Karakter,Kata 

Klasifikasi 
Dokumen 

Pencarian 
Internet 

Dokumen 
teks 

Kategori 
Semantik 

Sistem temu 
kembali 
multimedia 

Pencarian 
internet 

Video klip Genre VIdeo 

Pengenalan 
Lafal 

Asisten 
Direktori 
Telepon 

Pembentukan 
Gelombang 
dari Lafal 

Kata 
Percakapan 

Pengenalan 
bahasa secara 
natural 

Ekstraksi 
Informasi 

Kalimat Bagian dari 
Pelafalan 

 
Tabel 1 Contoh Pengaplikasian Pengenalan 

Pola 

2.1.2 Genre Musik 
 Musik dikategorikan dalam 
beberapa kategori yang disebut genre 
dimana kumpulan musik yang terdapat 
dalam genre yang sama, memilki kemiripan 
yang paling tinggi dibandingkan dengan 
musik yang berbeda genre. Manusia  
mempunyai dasar atau patokan utama 
dalam mengkategorikan lagu ke dalam 
sebuah genre. 
 Genre sebuah musik tidak hanya 
didefinisikan oleh fitur dari lingkungan 
yang berhubungan dengan organisasi dan 
praktek yang berhubungan dengan institusi, 
tetapi juga dengan atribut dari artis dan 
musik yang mereka mainkan. Atribut ini 
mencakup bagaimana idealnya genre 
tersebut, kebiasaan dari performance, 
teknologi, batas kerja, ciri khas dari 
bagaimana cara berpakaian seorang artis 
yang menyanyikan atau memainkan musik 
tersebut. Tidak semua musik yang bersifat 
komersil dapat dipertimbangkan dengan 
baik apa genre dari musik tersebut . Musik 

yang dikarang untuk tipe yang spesifik dari 
tempat kejadian yang penting seperti 
proklamasi kemerdekaan sebaiknya 
dipertimbangkan menjadi musik yang tidak 
memiliki genre  [3]. 
 
2.1.3 Fast Fourier Transform 
 Fast Fouries Transform(FFT) 
adalah sebuah metode yang berfungsi untuk 
mengkonversikan sinyal dari domain waktu 
ke dalam sebuah domain frequency. Fast 
Fourier Transform merupakan sebuah basis 
bagi sebagian besar analisis suara dan 
pembelajaran algoritma visualisasi. Fast 
Fouries Transform mentransformasikan 
sebuah sinyal ke dalam magnitude dan juga 
fase dari berbagai macam frequency sinus 
dan cosinus yang membentuk sinyal [4]. 
 Untuk menggunakan FFT dalam 
analisa suara, diperlukan pemahaman 
mengenai apa saja output dari FFT. Untuk 
input dari FFT, kumpulan sample 
diasumsikan untuk menjadi sama besarnya 
ditempatkan dalam waktu tertentu. Bit-
depth yang umum dipakai sample sebesar 
16-bit , 20-bit , atau 24-bit suara. Sebagai 
contoh , suara yang memilki sample audio 
sebesar 16-bit, nilainya dalam rentang [-
32768,32767]. Sampling Rate sebesar 
44100 Hz dan 22050 Hz. Didefinisikan 

∆	= �

�
 untuk menjadi besaran waktu yang 

berada dalam kumpulan sample. Kemudian 
N = 2n kumpulan sample diambil dalam 
waktu t = 0,	∆,�∆,3∆,....,(N-1). Kumpulan 
sample merupakan bilangan yang real dan 
dilewatkan terhadap FFT untuk selanjutnya 
diproses [4]. 
 
2.1.4 Linear Discriminant Analysis 
 Liner Discriminant Analysis(LDA) 
merupakan salah satu metode yang dipakai 
dalam pengenalan pola. LDA 
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membertimbangkan masalah 
pengklasifikasian pola.Sebagai contoh kita 
mempunyai  kelas C yang terdiri dari 
seabass ,tuna ,salmon. Tiap kelas 
mempunyai Ni  kumpulan sample sebanyak 
n-dimensi dimana i=1,2,....,C. Oleh sebab 
itu,terdapat kumpulan dari sample dengan  
m-dimensi yaitu {x1 ,x2 ,....,xNi} merujuk 
kepada kelas wi. Kemudian mengumpulkan 
sample ini dari kelas yang berbeda kepada 
matriks X sehingga tiap kolom pada 
matriks merepresentasikan satu sample. 
Kemudian mencari hasil dari transformasi 
dari X ke Y dengan melewati proyeksi 
sample dalam matriks X ke dalam sebuah 
hyperplane dengan dimensi sebesar C - 1 
[5].  
 
2.1.5 Similarity Measure 
 Similiarity Measure merupakan 
salah satu metode yang dipakai pada 
pencocokan pola (pattern maching). 
Similiariy Measure merupakan sebuah 
fungsi yang menggunakan nilai real non-
negative yang terletak pada tiap tiap 
pasangan pola. Similiarity measure 
mengasumsikan pola sebagai suatu 
kumpulan daripada suatu representasi ,oleh 
karena itu similiarity measure bebas dari 
representasi [7]. Similarity Measure 
memetakan jarak atau kemiripan antara dua 
objek ke dalam satu nilai numerik, di mana 
nilai ini bergantung terhadap dua faktor 
yakni ciri-ciri dari kedua objek tersebut [8]. 
Berikut adalah jenis-jenis similiarity 
measure [6]. 
 
2.1.6 Metric 
 Metric adalah jenis similiarity 
measure untuk mengukur kemiripan antar 
objek berdasarkan jarak antar 
objek.Misalkan kita mempunyai dua buah 
object  yaitu x dan y dan kedua object ini 

berpasangan dan terdapat fungsi d(x,y) 
yang menjadi jarak antara x dan y. Berikut 
adalah aturan dari similiarity measure 
dengan metric:  

1. Jarak antara dua point objek harus 
bernilai non-negative .Dapat 
dituliskan bahwa d(x,y) ≥ 0. 

2. Jarak antara dua objek harus bernilai 
0 jika dan hanya jika dua objek 
adalah identik .Dapat dituliskan 
bahwa d(x,y)  = 0 if and only if x = y. 

3. Jarak harus simetris ,yang berarti 
jarak dari object x ke y sama dengan 
jarak dari y ke x.Contohnya d(x,y)  =  
d(y,x). 

4. Pengukuran harus dapat  memenuhi 
prinsip ketidaksamaan asosiatif yaitu 
dimana d(x,z) ≤ d(x,y) + d(y,z). 

 
2.1.7 Euclidean Distance 
 Euclidean Distance merupakan 
similiarity mesure dengan menggunakan 
metric ,tetapi untuk masalah 
geometris.Euclidean Distance secara luas 
dalam masalah clustering termasuk 
masalah clustering dalam text.Metode jenis 
ini juga digunakan dalam pengukuran jarak 
dalam algoritma k-Means. 
 Misalkan terdapat dua dokumen 
yaitu dokumen da dan dokumen db yang 

dipresentasikan oleh vector ������ dan ������  
secara berturut turut.Euclidean Distance 
dari kedua dokumen didefinisikan sebagai  
 
���������	, ������� = (∑ |��,��		��,�	|�

�
��� )�/�		 (2-2) 

  
 Di mana kumpulan syaratnya yaitu 
T = {t1,........,tm}.Seperti yang telah 
didefinisikan sebelumnya ,digunakan tf  idf   
sebagai bobot persyaratan di mana wt,a = tf  
idf (da,t). 
 
2.1.8 Cosine Similarity 
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 Cosine Similarity adalah salah satu 
metode terbaik yang diapliaksi dalam 
kumpulan teks yang terdapat pada 
dokumen seperti yang terdapat dalam 
kebanyak aplikasi information 
retrieval(sistem temu kembali informasi) 
dan pengklusteran.Misalnya diberikan dua 
dokumen dimana dimana teks dalam 
masing – masing dokumen dengan masing-

masing vector �����!  dan �����! .Cosine Similarity 
dari kedua dokumen adalah sebagai 
berikut: 
 

"#	$%������!, �����!� =
������!.������!

&������!&�&������!&
	  (2-3) 

 

Di mana �����! dan �����! adalah vector m-dimensi 
dengan T = {t1,.....,tm}.Tiap dimensi 
merepresentasikan kata dengan bobotnya 
dalam sebuah dokumen di mana nilainya 
non-negative.Oleh karena itu,hasil dari 
cosine similarity adalah non-negative dan 
dibatasi antara 0 dengan 1.Nilai dari hasil 
cosine similiarity antara dokumen Dx 
masing –masing dokumen latih dn1 sampai 
dny tidak tergantung pada seberapa jumlah 
kata dalam tiap dokumen  latih  tersebut. 
 
 
3. METODOLOGI  

DAN PERANCANGAN  
3.1 Metode Penelitian 
 Metode atau langkah – langkah 
yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 
adalah sebagai berkut : 
1. Studi literatur 
2. Metode pengambilan data  
3. Metode yang digunakan dalam 

perancangan 
4. Metode untuk pengujian dan analisis 

 Berikut akan dijalaskan metode atau 
langkah – langkah dalam penelitian skripsi 
ini. 

3.1.1 Studi Literatur 
 Studi literatur merupakan 
pembelajaran terhadap bahan yang berasal 
dari luar. Studi literatur mencakup studi 
terhadap dasar teori dan kajian pustaka. 
Studi terhadap dasar teori merupakan 
pembelajaran terhadap teori – teori yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
penelitian dalam skripsi. Teori – teori yang 
digunakan harus bersifat ilmiah. Dasar – 
dasar teori dapat berasal dari hasil 
penelitian para peneliti lain, buku yang 
ditulis oleh seorang pakar, dan pendapat 
para ahli yang telah disebarluas. Kajian 
pustaka merupakan kajian terhadap 
penelitian lain yang memiliki kemiripan 
dengan penelitian kita, baik dalam hal 
metode, objek yang diteliti, maupun tujuan 
penelitian, dengan cara membandingkan 
persamaan dan perbedaannya. Dalam 
menulis kajian pustaka, kita harus 
menyertakan sumber dari mana penelitian 
berasal dan pada tahun berapa 
dilaksanakan. 

3.1.2 Metode pengambilan data  
 Data dalam penelitian skripsi ini 
mencakup data latih dan data uji. 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 2, 
data latih merupakan data yang digunakan 
sebagai data yang digunakan sebagai 
penunjang penarikan hasil pada sistem, 
sedangkan data uji merupakan data yang 
dipakai untuk diketahui hasil dari data 
tersebut pada sistem. Untuk pengambilan 
data latih dan data uji, dilakukan pada situs 
www.jamendo.com.  Situs ini merupakan 
situs resmi penyedia musik. Dalam situs 
ini, semua musik dikelompokkan dalam 
beberapa genre. 
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3.1.3 Metode yang digunakan dalam 
perancangan 

 Metode yang dipakai dalam 
perancangan mencakup tahap awal 
ekstraksi fitur, langkah - langkah dalam 
ekstraksi fitur, pembuatan metode 
klasifikasi, perhitungan manual, beserta 
metode untuk penyimpanan data uji dan 
data latih. Berikut akan dijelaskan metode  
untuk ekstaksi fitur dan pembuatan metode 
klasifikasi. 

3.1.3.1 Metode Klasifikasi 

 Metode klasifikasi merupakan suatu 
metode yang akan digunakan dalam 
pengklasifikasian musik berdasarkan fitur – 
fitur yang telah diperoleh. Fitur dalam 
penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu 
fitur dengan jumlah lebih dari satu buah 
nilai(multivalue) dan fitur dengan hanya 
satu buah nilai(onevalue). Metode 
klasifikasi yang digunakan yaitu Linear 
Discriminant Analysis dengan Cosine 
Similarity. Selanjutnya hasil dari kedua 
metode ini akan dikombinasikan. Berikut 
akan dijelaskan bagaimana alur algoritma 
dalam metode klasifikasi penelitian dalam 
skripsi ini. 
 

• Linear Discriminant Analysis  
 Dalam penelitian ini, Linear 
Discriminanti Analysis digunakan untuk 
memproses fitur onevalue .Fitur onevalue 
mencakup Little Endian, High Frequency, 
Low Frequency, dan Average Power 
Spectrum. Hasil akhir dalam metode ini 
yaitu fungsi diskriminant dari tiap kelas 
genre yang mencakup genre pop, genre 
rock, genre raggae, genre jazz, genre rock 
n’ ballack (R & B), dan genre blues. 
Ilustrasi algoritma metode ini ditunjukan 
dalam Gambar 1. 

 

Gambar 1  Flowchart Algoritma Untuk 
Menghasilkan Fungsi Dikriminant Pada 

Tiap Kelas 

• Cosine Similarity 
 Metode cosine similarity digunakan 
untuk memproses fitur multivalue yang 
mencakup  average center frequency,  
frequency, band, dan spectrum. Ilustrasi 
algoritma pada metode ini ditunjukan pada 
Gambar 2.  
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Gambar  2  Flowchart Algoritma Untuk 
Menghasilkan Hasil Perataan Cosine 

Similarity  

 

 

• Kombinasi Hasil Kedua Metode 

 Ilustrasi algoritma untuk 
mengkombinasikan hasil dari kedua metode 
ditunjukan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3 Flowchart Algoritma Untuk 
Kombinasi Hasil Dari kedua Metode 

 
4. IMPLEMENTASI 
 Bab ini akan membahas mengenai 
pengimplementasian dari apa yang sudah 
dirancang pada bab metodologi dan 
perancangan dengan didasarkan pada bab 
pendahuluan dan dasar teori beserta kajian 
pustaka. 



Original Article 

Anthasenna, IDG, Mahmudy, WF & Furqon, MT 2014, 'Sistem identifikasi genre musik dengan metode ekstraksi 

fitur FFT dan metode klasifikasi linear discriminant analysis beserta similarity measure', DORO: Repository Jurnal 

Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya, vol. 4, no. 6. 

 

 

4.1 Lingkungan Implementasi 
 Sistem dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman c#. 
Sistem diimplementasikan dengan 
menggunakan komputer dalam bentuk 
notebook dengan spesifikasi sebagai 
berikut : 
1. Perangkat Keras  
• Processor    :  

Intel(R) Core(TM) i5 CPU M450 @ 
2.40 GHz 

• RAM(Random Access Memory) :  
2,0 Giga Byte(GB) 

• HDD(Hard Disk)  :  
320 Giga Byte(GB) 

• Sound Device  : 
Realtek High Definition Audio 

 
2. Perangkat Lunak 
• Operating System  : 

Microsoft Windows 7 Ultimate 
• Bahasa Pemrograman  : 

Java 

• Compiler   : 
Netbeans IDE 7.0.1 

 
4.2 Kegiatan Implementasi 

 Kegiatan implementasi yang 
dilakukan meliputi :  

1. Implementasi Ekstraksi Fitur 

2. Implementasi Metode – Metode 

3. Impelementasi Antarmuka Sistem 

4. Impelementasi Pengujian Sistem 

 

4.2.1 Implementasi Metode – Metode 

 Impelementasi metode – metode 
merupakan pengimplementasian dari 
metode pre-processing ekstraksi fitur, 
ekstraksi fitur,metode klasifikasi, dan 
pengujian ke dalam bentuk algoritma 
pemrograman dalam bahasa java. 

 
4.2.2.1 Implementasi Linear Discriminant 

Analysis 
 Berikut adalah salah satu 
implementasi dari Linear Discriminant 
Analysis. 

1 

//fungsi untuk mencari 

determinant suatu matriks  

2 

   public double 

getDeterminant(ArrayList<ArrayLis

t<Double>> matrix) 

3    { 

4 

        ArrayList<ArrayList<Double>> 

matrixFold = new 

ArrayList<ArrayList<Double>>(); 

5          

6 

        ArrayList<Double> 

perRowMatrix = new 

ArrayList<Double>(); 

7          

8         int indexCur; 

9          

10         double determinant = 0; 

11          

12 

        for (int i = 0; i < matrix.size(); 

i++) { 

13             

14 

            perRowMatrix = new 

ArrayList<Double>();  

15 

            for (int j = 0; j < 

matrix.get(i).size() + 2; j++) { 

16                  

17                 indexCur = j ; 

18                  

19 

                if(indexCur > matrix.size() 

- 1) 

20 

                indexCur = indexCur -  

matrix.size(); 

21                  

22                 



Original Article 

Anthasenna, IDG, Mahmudy, WF & Furqon, MT 2014, 'Sistem identifikasi genre musik dengan metode ekstraksi 

fitur FFT dan metode klasifikasi linear discriminant analysis beserta similarity measure', DORO: Repository Jurnal 

Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya, vol. 4, no. 6. 

perRowMatrix.add(matrix.get(i). 

get(indexCur)); 

23                  

24             } 

25       matrixFold.add(perRowMatrix); 

26             

27         } 

28 

29 

30         double sumPlus = 0; 

31         double multiple = 1; 

32          

33         //diagonal plus  

34 

        for (int k = 0; k < 

matrixFold.get(0).size() - 3; k++) {     

35 
            //for (int j = 0 + k; j < matrix 
.size() + k; j++) { 

36                 multiple = 1; 

37 

                for (int i = 0 , j = 0 + k; j < 

matrixFold.size() + k ; i++,j++)  

38                 { 

39      

40 

        multiple = multiple *  

matrixFold.get(i).get(j); 

41   

42               } 

43        sumPlus = sumPlus + multiple; 

44             //} 

45         } 

46          

47          

48         //diagonal minus 

49         double sumMinus = 0; 

50           

51 

        for (int k = 0; k < 

matrixFold.get(0).size() - 3; k++) {  

52              

53 

            //for (int j = 0 + k; j  

< matrix.size() + k; j++) { 

54             

55                 multiple = 1; 

56 

                for (int i = 

matrixFold.size() - 1 , j = 0 + k ; j < 

matrixFold.size() + k ; i— 

,j++)  

57                 { 

58     

59 

                    multiple = multiple * 

matrixFold.get(i).get(j); 

60   

61                 } 

62 

                sumMinus = sumMinus + 

multiple; 

63             //} 

64         } 

65          

66         

67 

        determinant = 

(double)(sumPlus - sumMinus); 

68          

69          

 
Kode Program 1 Proses Untuk 

Mencari Determinant Sebuah Matriks 

4.2.2.2 Implementasi Cosine Similarity 
 Berikut adalah implementasi cosine 
simlarity.   

1 

public ArrayList<ArrayList<Double>> 

getCosineSimilarityEachFeature 

2             ( 

3 

                

ArrayList<ArrayList<ArrayList<Doubl

e>>> dataTraining, 

4 

                

ArrayList<ArrayList<Double>> 

dataTesting 

5             )  

6     { 

7          

8          

9 

        ArrayList<ArrayList<Double>> 

CSFE = new 

ArrayList<ArrayList<Double>>(); 

10          

11 

        ArrayList<Double> perRowCSFE 

= new ArrayList<Double>(); 

12          

13         double cosSim; 

14          
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15         int numOfFeature; 

16          

17          

18 

        numOfFeature = 

dataTraining.get(0).size(); 

19 

        for (int i = 0; i < numOfFeature; 

i++) { 

20              

21 

            perRowCSFE = new 

ArrayList<Double>(); 

22              

23 

            for (int j = 0; j < 

dataTraining.size(); j++) { 

24                  

25 

                cosSim = 

getCosineSimilarityData(dataTrainin

g.get(j).get(i),dataTesting.get(i)); 

26                 

27                 perRowCSFE.add(cosSim); 

28             

29             } 

30                   

31             CSFE.add(perRowCSFE);    

32              

33         } 

34     

35          

36         return CSFE; 

37          

38     } 

 
Kode Program 2 Proses Dari Cosine 

Similarity 

 

4.2.2.3 Implementasi Kombinasi Kedua 
Metode 

 Berikut adalah implementasi 
kedua metode. 
 

1 

public ArrayList<Double> 

getCombineMethodResultEachClas

s 

2             ( 

3 

                 ArrayList<Double> 

discriminantResult, 

4                   

5 

                 ArrayList<Double> 

cossimResult 

6             ) 

7     { 

8          

9 

       ArrayList<Double> 

combineMethodResultEachClass  

= new ArrayList<Double>(); 

10         

11         

12        double average; 

13         

14 

       for (int i = 0; i < 

discriminantResult.size(); i++) { 

15             

16            average = 0; 

17             

18 

           average = 

discriminantResult. 

get(i) + cossimResult.get(i); 

19             

20            average = average / 2; 

21             

22 

           

combineMethodResultEachClass. 

add(average); 

23          

24        } 

25 

26 

27 

       return 

combineMethodResultEachClass;      

28     } 

 
Kode Program 3 Kombinasi Kedue 

Metode 
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5. PENGUJIAN DAN ANALISA 
5.1 Pengujian 
 Berdasarkan penentuan rasio antara 
data latih dengan data uji pada tiap skenario 
, maka pengujian dilakukan sebagai 
berikut : 

Tabel 2 Rancangan Pengujian Dari Tiap 
Skenario 

Skenario Jumlah Data 
Latih 

Jumlah Data 
Uji 

1 600 60 
2 540 120 
3 480 180 
4 420 240 
5 360 300 

Dalam tiap skenario, data uji dipilih secara 
acak. Disediakan 150 data uji pada tiap 
kelas. Berikut adalah hasil pengujian pada 
tiap skenario yang telah ditentukan pada 
tahap perancangan dan implementasi. 

Pengujian Skenario 1 

Tabel 3 Hasil Pengujian  
Skenario 1 

Daftar Total Akurasi Tiap 

Percobaan  Akurasi(%) 

Percobaan 1 15 

Percobaan 2 13,33333333 

Percobaan 3 20 

Percobaan 4 15 

Percobaan 5 18,33333333 

Keterangan : 
Kolom percobaan N menunjukan rata-
rata akurasi x 100 dari seluruh data uji 
dalam bentuk persen 
 
 
 
 
 

 

• Analisis 

 

Gambar 4 Grafik Pengujian Skenario 1 

 Pada Gambar 4, dipaparkan hasil 
analisa pada skenario 1. Pada skenario 1 
pebandingan antara data uji dengan data 
latih sebesar 100 : 10. Jumlah antara data 
uji dan data latih masing – masing yaitu 
600 dan 60 buah. Terlihat dalam skenario 1 
bahwa rata-rata akurasi tertinggi terdapat 
pada pecobaan 3 sebesar  20 % dan total 
akurasi terendah terletak pada percobaan 3 
sebesar  13,33 %.  

Pengujian Skenario 2 

Tabel 4 Hasil Pengujian 
 Skenario 2 

Daftar Total Akurasi Tiap 

Percobaan   

Percobaan 1 20,83333333 

Percobaan 2 17,5 

Percobaan 3 16,66666667 

Percobaan 4 10,83333333 

Percobaan 5 15,83333333 

Keterangan : 
Kolom percobaan N menunjukan rata-
rata akurasi x 100 dari seluruh data uji 
dalam bentuk persen 
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• Analisis 

 

Gambar 5 Grafik Pengujian Skenario 2 

 Pada Gambar 5, dipaparkan hasil 
analisa pada skenario 2. Pada skenario 1 
pebandingan antara data uji dengan data 
latih sebesar 90 : 20. Jumlah antara data uji 
dan data latih masing – masing yaitu 540 
dan 120 buah. Terlihat dalam skenario 2 
bahwa total akurasi tertinggi terdapat pada 
pecobaan 1 sebesar  20,83 % dan total 
akurasi terendah terletak pada percobaan 4 
sebesar  10,83 %.  

Pengujian Skenario 3 

Tabel 5 Hasil Pengujian  
Skenario 3 

Daftar Total Akurasi Tiap 

Percobaan   

Percobaan 1 18,33333333 

Percobaan 2 16,66666667 

Percobaan 3 17,22222222 

Percobaan 4 16,66666667 

Percobaan 5 16,11111111 

Keterangan : 

Kolom percobaan N menunjukan rata-
rata akurasi x 100 dari seluruh data uji 
dalam bentuk persen 
 
 
 

• Analisis 

 

Gambar 6 Grafik Pengujian Skenario 3 

 Pada Gambar 6, dipaparkan hasil 
analisa pada skenario 2. Pada skenario 3 
pebandingan antara data uji dengan data 
latih sebesar 80 : 30. Jumlah antara data uji 
dan data latih masing – masing yaitu 480 
dan 180 buah. Terlihat dalam skenario 3 
bahwa total akurasi tertinggi terdapat pada 
pecobaan 1 sebesar  18,33 % dan total 
akurasi terendah terletak pada percobaan 5 
sebesar  16,11 %.  

Pengujian Skenario 4 

Tabel 6 Hasil Pengujian  
Skenario 4 

Daftar Total Akurasi Tiap 

Percobaan   

Percobaan 1 17,5 

Percobaan 2 15,41666667 

Percobaan 3 17,5 

Percobaan 4 17,08333333 

Percobaan 5 17,08333333 
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Keterangan : 
• Kolom percobaan N menunjukan 

rata-rata akurasi x 100 dari seluruh 
data uji dalam bentuk persen 
 
 

• Analisis 

 
 

Gambar 7 Grafik Pengujian Skenario 4 

 Pada Gambar 7, dipaparkan hasil 
analisa pada skenario 4. Pada skenario 4 
pebandingan antara data uji dengan data 
latih sebesar 70 : 40. Jumlah antara data uji 
dan data latih masing – masing yaitu 420 
dan 240 buah. Terlihat dalam skenario 4 
bahwa total akurasi tertinggi terdapat pada 
pecobaan 1 dan 3 sebesar  17,5 % dan total 
akurasi terendah terletak pada percobaan 4 
dan 5 sebesar  17,08%.  

 
Pengujian Skenario 5 

Tabel 7 Hasil Pengujian  
Skenario 5 

Daftar Total Akurasi Tiap 

Percobaan   

Percobaan 1 17 

Percobaan 2 16,33333333 

Percobaan 3 13,66666667 

Percobaan 4 16 

Percobaan 5 17,66666667 

Keterangan : 
Kolom percobaan N menunjukan rata-
rata akurasi x 100 dari seluruh data uji 
dalam bentuk persen 

 
• Analisis 

 

Gambar 8 Grafik Pengujian Skenario 5 

 Pada Gambar 8, dipaparkan hasil 
analisa pada skenario 5. Pada skenario 4 
pebandingan antara data uji dengan data 
latih sebesar 60 : 50. Jumlah antara data uji 
dan data latih masing – masing yaitu 360 
dan 300 buah. Terlihat dalam skenario 4 
bahwa total akurasi tertinggi terdapat pada 
pecobaan 3 sebesar  17,66 % dan total 
akurasi terendah terletak pada percobaan 2 
dan 4 sebesar  16,00 %.  

 
5.2 Beberapa Skenario Perbaikan 

Hasil/Akurasi  

 Pada penelitian kedua dilakukan 
dengan menggunakan algoritma euclidean 
distance dengan mencari nilai terkecil 
darirata – rata euclidean distance dari 
seluruh data set yang data ujinya telah 
dikelompokkan berdasarkan kelasnya. 
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Setelah melakukan penelitian ini 
didapatkan hasil analisa sebagai berikut. 

 

Gambar 10 Grafik Pengujian Penelitian 
Kedua 

 Pada gambar 10, digambarkan rata-
rata akurasi terbesar dan terkecil tiap 
percobaan pada keseluruhan skenario 
dalam penelitian kedua. Dari grafik tersebut 
dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan 
percobaan pada tiap skenario, nilai rata-rata 
akurasi terbesar yaitu 26,67 %. Oleh karena 
nilai ini kurang dari 30%, maka dilakukan 
penelitian lagi. 
 Pada penelitian ketiga dilakukan 
dengan menggunakan algoritma euclidean 
distance dengan mencari nilai terkecil dari 
euclidean distance dari seluruh data set. 
Setelah melakukan penelitian ini 
didapatkan hasil analisa sebagai berikut.  

 

Gambar 11 Grafik Pengujian Penelitian 
Ketiga 

 Pada gambar 11, digambarkan rata-
rata akurasi terbesar dan terkecil tiap 
percobaan pada keseluruhan skenario 
dalam penelitian ketiga. Dari grafik 
tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 
keseluruhan percobaan pada tiap skenario, 
nilai rata-rata akurasi terbesar yaitu 20 %. 
Oleh karena nilai ini kurang dari 30%, 
maka dilakukan penelitian lagi. 
 Pada penelitian keempat dilakukan 
dengan menormalisasi tiap nilai fitur 
onevalue. Setelah melakukan penelitian ini 
didapatkan hasil analisa sebagai berikut.  

 

Gambar 12 Grafik Pengujian Penelitian 
Keempat 

 Pada gambar 12, digambarkan rata-
rata akurasi terbesar dan terkecil tiap 
percobaan pada keseluruhan skenario 
dalam penelitian keempat. Dari grafik 
tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 
keseluruhan percobaan pada tiap skenario, 
nilai rata-rata akurasi terbesar yaitu 26,67 
%. Oleh karena nilai ini kurang dari 30%, 
maka dilakukan penelitian lagi.  
 Pada penelitian kelima dan keenam, 
dilakukan pembuangan beberapa fitur. 
Pertama dilakukan pembuatan tabel agregat 
yang menampung hasil rata – rata dari tiap 
fitur berdasarkan kelasnya.  
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 Kemudian dilakukan perhitungan 
total error tiap fitur antara data uji dengan 
data latih. Fitur yang memilki total error 
terbesar akan menjadi kandidat fitur yang 
terbuang. Total error ditunjukan pada baris 
paling bawah.  

Tabel 8 Total Error Antara Data 
Uji Denga Data Latih Pada Tiap 

FItur 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

0 0 1 0 1 4 0 1 

0 5 3 3 2 1 0 1 

0 1 1 5 1 1 0 4 

0 0 3 0 1 3 4 2 

0 3 0 0 5 1 0 1 

0 1 0 2 4 0 4 3 

0 10 8 10 14 10 8 12 

 

 Penelitian kelima dilakukan dengan 
membuang fitur F5 dan 58 yang masing – 
masing merupakan frequency dan average 
center frequency. Setelah dilakukan 
penelitian ini didapatkan hasil sebagai 
berikut. 

 

Gambar 13 Grafik Pengujian Penelitian 
Kelima 

 Pada gambar 13, digambarkan rata-
rata akurasi terbesar dan terkecil tiap 
percobaan pada keseluruhan skenario 
dalam penelitian kelima. Dari grafik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 
keseluruhan percobaan pada tiap skenario, 
nilai rata-rata akurasi terbesar yaitu 21,67 
%. Oleh karena nilai ini kurang dari 30%, 
maka dilakukan penelitian lagi.  
 Penelitian keenam yang merupakan 
penelitian terakhir dilakukan dengan 
membuang fitur F5, F6 dan 58 yang masing 
– masing merupakan frequency, frequency 
spectrum dan average center frequency. 
Setelah dilakukan penelitian ini didapatkan 
hasil sebagai berikut. 

 

Gambar 14 Grafik Pengujian Penelitian 
Keenam 

 Pada gambar 14, digambarkan rata-
rata akurasi terbesar dan terkecil tiap 
percobaan pada keseluruhan skenario 
dalam penelitian keenam. Dari grafik 
tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 
keseluruhan percobaan pada tiap skenario, 
nilai rata-rata akurasi terbesar yaitu 25,00  
%. Oleh karena itu, masih harus dilakukan 
penelitian serupa. 
 Dari keseluruhan penelitian, 
didapatkan hasil analisa pada gambar 15. 
Gambar 15 menunjukan hasil dari 
keseluruhan penelitian dengan 
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menampilkan nilai dari total rata – rata 
akurasi dari tiap percobaan. Penelitian 
kelima memiliki kelima memiliki total rata 
– rata akurasi dari tiap percobaan  tertinggi 
sebesar 115,53 %. 

 

Gambar 15 Grafik Dari Keseluruhan 
Penelitian 

 

6. PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisa penelitian 
utama , maka rata-rata akurasi tertinggi 
yang bisa didapat dari tiap percobaan yaitu 
sebesar 21,83 % pada skenario 2 dalam 
percobaan 1. Skenario 2 memiliki data latih 
dengan jumlah paling banyak urutan kedua. 
Oleh karena itu, dalam pengujian yang 
dilakukan kali ini, dapat disimpulkan 
bahwa jumlah data latih belum bisa 
dilakukan untuk menenentukan tingkat 
akurasi. Pada skenario 1 dengan jumlah 
data latih terbanyak, memiliki perataan dari 
rata-rata akurasi terbesar pada urutan kedua 
sebesar 20 %. Tentu hal ini tidak 
berbanding lurus dengan skenario 2 dengan 
perataan dari rata – rata akurasi sebesar 
20,83 %. Antara skenario 2,3,dan 4 

perataan dari rata – rata akurasi saling 
berbanding lurus, tetapi kemudian tidak 
berbanding lurus dengan skenario 5 karena 
dengan jumlah data latih lebih sedikit, 
perataan dari rata-rata akurasi  justru malah 
meningkat dari skenario 4.  
 Kemudian membandingkan 
penelitian utama dengan penelitian 
tambahan. Dari keseluruhan penelitian, 
yang paling memilki peluang untuk 
meningkatkan akurasi adalah penelitian 
dengan menormalisasi sekumpulan fitur – 
fitur dari data latih. Penelitian ini 
merupakan penelitian kelima. Meskipun 
demikian, dalam pengujian ini, dari 
keseluruhan penelitian belum dapat 
menghasilkan akurasi pada tiap percobaan 
sebesar lebih dari 30 %. 

6.2 Saran 
 Pada tahap implementasi sehingga 
menjadi bentuk aplikasi, masih banyak 
memiliki kekurangan terutama dalam 
memprediksi genre, tetapi sudah dapat 
untuk mengimplimentasikan proses dalam 
metode Linear Discriminant Analysis, 
Cosine Similarty, beserta kombinasi kedua 
metode tersebut. Aplikasi memerlukan 
pemgembangan lebih lanjut dimana dalam 
pengembangan tersebut dilakukan 
penambahan fitur –fitur data, perbaikan 
fitur, penambahan data latih, dan lain 
sebagainya. Dengan adanya penelitian yang 
sudah dilakukan ini, diharapkan dapat 
menjadi acuan bagi penelitian lainnya yang 
serupa. 
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