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Suara 

 Bentuk gelombang yang berulang secara teratur = 
gelombang periodik 

 Bentuk gelombang yang tidak menunjukkan 
keteraturan =  kebisingan (noise) 

 Bentuk gelombang yang memiliki durasi dan 
berurutan = irama 

 Satuan keteraturan dalam satu siklus dikenal sebagai 
Hertz (atau Hz), satu siklus = 1 Hz 

 



Gelombang Suara 



Pendengaran Manusia 

Kemampuan telinga manusia (best-case): 

 Pitch (nada)  frequency (20 – 20.000 Hz) 

 Loudness (nyaring/keras)  amplitude (30 – 100 dB) 

 Timbre (warna nada)  type of sound (lots of 
instruments) 

 



Contoh Gelombang Suara 

Piano 

Peluit 

Drum 



Capture Digital Audio 



Konversi Analog  Digital 

 ADC (Analog to Digital Converter) adalah perangkat 
yang mengkonversi sinyal analog menjadi digital 

 Sinyal analog mempunyai nilai kontinu 

 Sinyal digital mempunyai nilai diskrit yaitu nilai yang 
terbatas (integer) 

 Proses untuk mengkonversi analog ke suara digital 
disebut sampling 

 Metode yang digunakan adalah PCM (Pulse Code 
Modulation) 



Parameter Sampling 
 Sampling rate 

Contoh standar sampling rate: 
 44.100 Hz untuk audio CD 

 11.025 Hz untuk voice 

 

 Resolusi Sampel (bit depth) 

Jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan nilai 
amplitudo yang diperoleh, misalnya: 
 8-bit  256 level nilai yang berbeda 

 16-bit  65.536 level nilai yang berbeda 



Frekuensi Sampling 



Frekuensi Sampling 



Kuantisasi 

 Setiap sampel merepresentasikan gelombang audio 
sebagai nilai integer atau bilangan bulat 



Menghitung Ukuran File Audio 

 Rate = sampling rate (Hz) 

 Resolution = bit depth (8-bit or 16-bit) 

 Channel = 1 for mono, 2 for stereo 

 Duration = time in seconds 

 

1024 bytes = 1 kilobyte (kB) 

1024 kilobytes = 1 megabyte (MB) 

8
bytesin  Size

durationchannelresolutionrate 




Contoh 

 Hitung ukuran file audio dengan properti 1 minute, 
44,1 kHz, 16 bits, stereo sound 

MB 09,10

bytes 10584000

8

84672000
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Editing File Audio 

 Splicing and assembly 

 Equalization 

 Time Stretching 

 Digital Signal Processing 

 Reversing Sounds 

 Resampling atau Downsampling 

 Fade In dan Fade Out 

 Penyesuaian Volume 

 Konversi Format 



Format File Audio 

 .WAV (Developed by IBM and Microsoft) 

 .MID (MIDI) 

 .WMA (Windows Media Audio) 

 .MP3 (MPEG Audio layer 3) 

 .OGG (Patent Free) 

 .AU (UNIX) 

 .AIFF (Audio Interchange File Format) 

 .SND (Mac) 

 .VOC (SoundBlaster) 



Perangkat Audio Digital 



Perangkat Audio Digital 



Perangkat Audio Digital 



Kompresi Audio 
 Salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk 

mengecilkan ukuran file audio 

 

 Tujuan: 
 Mengurangi bandwidth 

 Sinyal suara diterjemahkan mirip dengan sinyal asli 

 Dapat diimplementasikan dengan mudah 

 

 Format: 
 Lossy Format (contoh: Vorbis, MP3) 

 Loseless Format (contoh: FLAC) 



Fokus Penggunaan 

 Losless Audio Codec 

Tidak mempunyai masalah dalam kualitas suara, 
penggunaannya dapat difokuskan pada: 

 Kecepatan kompresi dan dekompresi 

 Dukungan hardware dan software 



Fokus Penggunaan 

 Lossy Audio Codec 

Penggunaannya difokuskan pada: 

 Kualitas audio 

 Faktor kompresi 

 Kecepatan kompresi dan dekompresi 

 Inherent latency of algorithm (penting saat real-time 
streaming) 

 Dukungan hardware dan software 



Metode Kompresi 

 Metode Transformasi 

Menggunakan algoritma seperti MDCT (Modified 
Discrete Cosine Transform) untuk mengkonversikan 
gelombang suara ke dalam sinyal digital agar tetap 
dapat didengar oleh manusia (20 Hz s/d 20kHz), yaitu 
menjadi frekuensi 2 kHz s/d 4 kHz dan 96 dB 



Metode Kompresi 

 Metode Waktu 

Menggunakan LPC (Linier Predictive Coding) yang 
digunakan untuk speech, dimana LPC akan 
menyesuaikan sinyal data pada suara manusia 
kemudian mengirimkannya ke pendengar, jadi seperti 
layaknya komputer yang berbicara dengan bahasa 
manusia dengan kecepatan 2,4 kbps 



Kompresi MPEG 

MPEG (Moving Picture Expert Group) 

 MPEG-1 menggunakan bandwidth: 

 1,5 Mbits/s untuk audio dan video, dimana 1,2 Mbits/s 
digunakan untuk video sedangkan 0,3 Mbits/s 
digunakan untuk audio 

 Nilai 0,3 Mbits/s ini lebih kecil dibandingkan dengan 
bandwidth yang dibutuhkan oleh CD Audio yang tidak 
terkompres sebesar 44.100 samples/s  16 bits/sample  
2 channels ≈ 1,4 Mbits/s yang hanya terdiri dari suara 
saja 



Kompresi MPEG 
 MPEG-1 audio mendukung frekuensi sampling: 

 8 kHz 

 11 kHz 

 12 kHz 

 16 kHz 

 22 kHz 

 24 kHz 

 32 kHz 

 44 kHz 

 48 kHz 



Kompresi MPEG 

 MPEG-1 mampu bekerja pada satu/dua buah kanal 
dari empat jenis suara, yaitu: 

 Monophonic, satu buah kanal 

 Dual Monophonic, dua buah kanal yang berbeda dan 
tidak ada kaitan satu sama lain 

 Stereo, dua buah kanal dan dilakukan penggabungan 
beberapa bit 

 Joint Stereo, mengambil nilai yang paling baik dari 
jenis suara stereo, bisanya lebih dari dua buah kanal 



Kompresi MPEG 

 MPEG-1 memiliki jangkauan faktor kompresi yaitu 
dari 2,7 s/d 24 

 

 Pada rasio kompresi 6 : 1 untuk CBR (Constant Bit 
Rate) dapat mengkompresi file sebesar 75,576 kB 
menjadi hanya ±12,763 kB 

 

 Untuk 16-bit stereo dan frekuensi 48 Khz didapatkan 
bit rate sebesar 256 kbps, yang merupakan suara yang 
sangat baik didengar oleh telinga manusia 



Algoritma MPEG Audio 



Kompresi – Dekompresi MPEG 



Kompresi MP3 

 Asal-usul MP3 dimulai dari penelitian IIS-FHG 
(Institut Integriette Schaltungen-Fraunhofer 
Gesellschaft) yaitu sebuah lembaga penelitian terapan 
di Munich, Jerman dalam penelitian coding audio 
perceptual 

 

 Penelitian tersebut menghasilkan suatu algoritma 
yang menjadi standard sebagai ISO-MPEG Audio 
Layer-3 (MP3) 



Kompresi MP3 



Kompresi MP3 

Beberapa karakteristik dari MP3 memanfaatkan 
kelemahan pendengaran manusia: 

 Model Psikoakustik 

Model yang menggambarkan karakteristik 
pendengaran manusia yang memiliki batas frekuensi 
20 Hz s/d 20 kHz, dimana suara yang memiliki 
frekuensi yang berada di atas/bawah ambang batas ini 
tidak dapat didengar oleh manusia, sehingga suara 
seperti itu tidak perlu dikodekan 



Kompresi MP3 

 Auditory Masking 

Manusia tidak mampu mendengarkan suara pada 
frekuensi tertentu dengan amplitudo tertentu jika 
pada frekuensi didekatnya terdapat suara dengan 
amplitudo yang jauh lebih tinggi 



Kompresi MP3 

 Critical Band 

Merupakan daerah frekuensi tertentu dimana 
pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi-
frekuensi rendah, sehingga alokasi bit dan sub-band 
pada filter critical band lebih banyak dibandingkan 
frekuensi yang lebih tinggi 


