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ABSTRAK 

MUHAMMAD SYARIF RADHI. Implementasi Pengenalan Suara dalam 

Pencarian Ayat-Ayat al-Quran Menggunakan MFCC dan Codebook. Dibimbing 

oleh AGUS BUONO.  

 

Pencarian teks ayat-ayat al-Quran tidaklah mudah dikarenakan dibutuhkan 

keahlian khusus dalam pengetahuan bahasa Arab. Oleh karena itu, dibuatlah 

sebuah sistem pencarian teks ayat-ayat al-Quran dengan bantuan transkripsi suara 

agar mempermudah pencarian ayat-ayat al-Quran. Dengan menggunakan MFCC 

sebagai ekstraksi ciri, suara diubah menjadi sebuah data vektor yang dapat 

dicirikan dan dijadikan sebuah codebook. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengimplementasikan pengenalan suara ke dalam sebuah sistem pencarian teks 

al-Quran. Terdapat 4 potongan ayat Al-Quran yang akan diidentifikasi ke dalam 

ayat-ayat yang mengandung potongan ayat terebut. Penelitian ini berhasil 

menghasilkan sebuah sistem yang dapat mendeteksi potongan ayat al-Quran pada 

sebuah ayat dengan akurasi sebesar 85% 
 

Kata kunci: al-Quran, codebook, K-means clustering, MFCC, transkripsi suara 

 

ABSTRACT 

 

MUHAMMAD SYARIF RADHI. Implementation of Sound Transcription in the 

Holy Quran Verses Retrieval with MFCC and Codebook. Supervised by AGUS 

BUONO 

 

It's not easy to find the Holy Quran verses because of the distinct knowledge 

of Arabic language. Therefore, a search engine for the Holy Quran verses with 

sound transcription is created to ease in finding the verses of the Holy Quran. 

With MFCC as feature extraction, sound signals transformed to vector data that 

could be featured as a codebook for the Holy Quran verse search. This research 

aims to implement sound transcription to a text search of the Holy Quran. There 

are 4 words that is a part of the verses in the Holy Quran that are going to be 

identified to the correct verses in the Holy Quran.This research produced a system 

that could detect the part of the verses in the Holy Quran in the correct verses with 

85% accuracy. 

 
Keywords: codebook, Holy Quran, K-means clustering, MFCC, sound 

transcription 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Al-Quran merupakan kitab suci yang diacukan sebagai sumber rujukan 

utama bagi umat Islam seluruh dunia. Al-Quran diturunkan seluruhnya dalam 

bahasa Arab. Dengan pendekatan statistik, Al-Quran terdiri atas 114 surat, 6236 

ayat, dan 77 845 kata (Hammo et al. 2007). Jumlah tersebut merupakan angka 

yang sangat besar, oleh karena itu pencarian ayat-ayat Al-Quran secara manual 

sulit dilakukan. Komputer dapat digunakan dalam mempermudah pencarian ayat-

ayat Al-Quran baik melalui teks maupun dengan lafal pembicaraan.  

Penelitian tentang sistem pencarian ayat-ayat Al-Quran sudah lama 

dilakukan yaitu Ahmad (1988) melakukan penelitan pencarian ayat-ayat Al-Quran 

dengan metode sekuensial. Tetapi, masih sedikit sekali pencarian ayat-ayat Al-

Quran yang menggunakan transkripsi suara. Dalam penelitian ini akan 

dikembangkan sebuah metode supaya ayat-ayat Al-Quran dapat dicari dengan 

input yang berbentuk sinyal suara. 

Implementasi transkripsi suara dalam pencarian teks ayat-ayat Al-Quran 

merupakan sebuah pengembangan sebuah sistem yang menerima input sebuah 

penggalan suara dari sebuah ayat Al-Quran dan akan diproses sesuai sinyal suara 

yang sesuai dengan ayat Al-Quran yang dicari sebagai output. Sinyal suara akan 

diekstraksi cirinya dengan metode Mel-Frequency Cepstrum Coeficient (MFCC) 

dan dengan metode Codebook sebagai pengenalan pola. Diharapkan dengan 

metode ekstraksi ciri Mel-Frequency Cepstrum Coeficient (MFCC) dapat 

mengenali penggalan suara yang masuk dan mencocokannya dengan ayat-ayat Al-

Quran dengan pola yang telah dikenali dengan metode Codebook.  

Teknik ekstraksi ciri dengan MFCC dipilih karena telah banyak digunakan 

oleh berbagai macam bidang pengenalan suara. MFCC dapat meniru telinga 

manusia dan merepresentasikan variasi dari gelombang suara (Do 1994). 

Pengujian transkripsi suara dengan MFCC sebagai ekstraksi ciri telah dilakukan 

oleh Sari (2014) dengan akurasi sebesar 98.57%. Pengenalan pola dalam pencirian 

suara dengan Codebook juga telah dilakukan oleh Haryono (2013) dengan akurasi 

sebesar 98.89%. Dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi maka dalam penelitian 

ini menggunakan MFCC sebagai ekstraksi ciri dan Codebook sebagai pengenalan 

pola. 

 

Perumusan Masalah 

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah dalam konteks implementasi 

suara dimana suara akan dikonversi menjadi sebuah sinyal analog yang dapat 

dikaitkan dengan sebuah ciri dari sebuah teks yang merupakan ayat Al-Quran 

yang akan dicari oleh sistem 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan teknik MFCC untuk 

ekstraksi ciri dan codebook untuk pengenalan suara dalam pencarian teks ayat-

ayat Al-Quran. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah sistem pengenalan 

suara yang dapat digunakan dalam pencarian teks ayat-ayat Al-Quran untuk 

memudahkan proses pencarian ayat Al-Quran 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

3 Data ayat-ayat Al-Quran sebagai data latih dan data uji yang digunakan 

merupakan kata dalam Bahasa Arab. 

4 Penggalan kata dalam ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam data latih 

dapat dicari dalam data uji. 

5 Data latih yang diujikan dapat dipisah menjadi 2 penggalan kata yang 

memudahkan pengujian dan pengambilan data. 

 

Lingkungan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan 

spesifiasi seperti berikut 

1 Perangkat Keras 

 Processor Intel Core i5 CPU @ 2.3 GHz 

 Memori 8 GB 

 Harddisk 100 GB 

 

2. Perangkat Lunak 

 Sistem operasi MacOS X El Capitan 10.11 

 RStudio 3.0 

 

METODE 

Penelitian ini mempunyai beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data, 

ekstraksi ciri menggunakan MFCC, pengenalan pola, dan pengujian. Tahapan 

proses penelitian dapat dilihat dalam Gambar 1 
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Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data suara bacaan Al-

Quran yang mempunyai bentuk data .mp3. Bentuk data .mp3 digunakan untuk 

menghemat jumlah besar data jika data yang digunakan sangat banyak. Hal ini 

dikarenakan bentuk file .mp3 mempunyai filesize yang kecil. Dalam penelitian ini, 

data yang diperoleh dibagi menjadi dua bagian: data latih dan data uji. Untuk tiap 

data latih, data yang digunakan adalah 10 potongan ayat untuk tiap-tiap ayat-ayat 

Al-Quran yang diujikan. Data uji yang digunakan sebanyak 4 ayat yang berasal 

dari Al-Quran yaitu surat Al Fatihah (01) ayat 1, 2, 4, dan 5. Ayat-ayat tersebut 

dipilih dari surat-surat pendek yang terdapat dalam Al-Quran. Total data yang 

disiapkan dalam penelitian ini adalah 44 file suara. 

 

Ekstraksi ciri dengan MFCC 

Data suara yang terkumpul akan diekstraksi ciri menggunakan metode mel-

frequency cepstrum coefficients (MFCC). MFCC merupakan cara yang paling 

sering digunakan untuk ekstraksi ciri pada berbagai bidang area pemrosesan suara, 

karena dianggap cukup baik dalam merepresentasikan ciri sebuah sinyal (Fruandta 

dan Buono 2011). Tahapan dari proses MFCC antara lain adalah: frame blocking, 

windowing, fast fourier transform (FFT), mel-frequency wrapping, dan cepstrum 

coeficient. Gambar 2 menjelaskan alur dari metode MFCC 

 

Gambar 1 Tahapan proses penelitian 
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.  

Dalam proses MFCC terdapat beberapa parameter yang digunakan 

diantaranya: 

1 Input yang digunakan adalah data suara dengan ekstensi mp3 dengan sampling 

rate 44,1 kHz untuk data uji dan 48 kHz untuk data latih. Frekuensi 44.1 kHz 

dan 48 kHz merupakan frekuensi normal bagi data suara yang berbentuk .mp3. 

Perbedaan frekuensi sampling rate terjadi pada saat pengambilan data latih 

dimana pada saat pemotongan ayat data suara yang telah dipotong diproses 

kembali oleh pemrograman suara Quicktime Player sehingga mempunyai titik 

dan jumlah frekuensi yang berbeda. 

2 Time frame adalah waktu yang digunakan untuk membagi data suara menjadi 

berbagai frame. Time frame yang digunakan sebanyak 0.04s. diharapkan 

dengan time frame tersebut, dapat diperoleh ciri-ciri dari data suara yang 

diproses dengan baik dan akurat.  

3 Overlap merupakan parameter yang digunakan untuk mengurangi hilangnya 

informasi saat proses frame blocking. Overlap yang digunakan sebanyak 40%. 

Hal ini mengakibatkan tiap frame mempunyai beberapa ciri frekuensi yang 

sama sehingga menimbulkan kontinuitas pada data suara yang diproses dalam 

metode MFCC. 

4 Koefisien cepstral yang digunakan sebanyak 13. Koefisien cepstral adalah 

banyaknya ciri khas yang diinginkan untuk output dari proses MFCC. Dengan 

adanya 13 koefisien cepstral, diharapkan dapat mencirikan tiap-tiap data suara 

yang diproses dalam metode MFCC. 

 

Frame Blocking 

Pada proses ini, sinyal suara disegmentasi menjadi beberapa frame yang 

saling tumpang tindih (overlap). Hal ini dilakukan agar tidak ada sedikitpun sinyal 

yang hilang (deletion). Panjang frame biasanya memiliki 256-1024 data. Proses 

ini akan berlanjut sampai seluruh sinyal sudah masuk ke dalam satu atau lebih 

frame. Dalam penelitian ini, panjang timeframe yang digunakan adalah 0.04s dan 

overlap 40%. Gambar 3 merupakan ilustrasi proses frame bloking dengan 

membuat overlap pada tiap frame. 

 

 

Gambar 2  Diagram alur metode MFCC 

 

Gambar 3 Ilustrasi proses Frame Blocking 
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Windowing 

Sinyal analog yang sudah diubah menjadi sinyal digital dibaca pada setiap 

frame dan pada setiap frame-nya dilakukan windowing dengan fungsi window 

yang telah ditentukan. Proses windowing bertujuan meminimalisasi 

ketidakberlanjutan sinyal pada awal dan akhir setiap frame (Do 1994). Dalam 

proses windowing, biasanya digunakan sebuah fungsi window yang mempunyai 

berbagai macam jenis. Pada penelitian ini menggunakan fungsi window Hamming 

pada persamaan (1). Gambar 4 merupakan sebuah ilustrasi dari proses windowing 

menggunakan fungsi window Hamming  

 

W(n)= 0.54 - 0.46 cos (
2πn

N-1
) ,  0 ≤ n ≤ N - 1 

….(1) 

Keterangan: 

W(n)  = frame window yang dihasilkan 

N  = banyaknya nilai sampel tiap frame 

n  = jumlah frame 

 
Fast Fourier Transform (FFT) 

FFT adalah sebuah algoritme cepat dalam mengimplementasikan discrete 

fourier transform (DFT). FFT dapat mengubah masing-masing frame N sampel 

dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Penghitungan konversi dari domain 

waktu menjadi domain frekuensi mempunyai Algoritme pada persamaan (2). 

Xn= ∑ xk

N-1

k=0

 eps (-
2πjkn

N
) , n=0,1,2,…,N-1 

….(2) 

Keterangan: 

Xn  = magnitude frekuensi 

xk  = nilai-nilai sampel 

N  = jumlah data sampel 

j   = bilangan imajiner 

 

 

Gambar 4 Ilustrasi windowing dengan fungsi Hamming window 
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Mel-Frequency Wrapping 

Persepsi sistem pendengaran manusia terhadap frekuensi sinyal suara tidak 

dapat diukur dalam skala linear. Untuk setiap nada dengan frekuensi aktual (f) 

yang diukur dalam Hz, sebuah subjective pitch diukur dalam sebuah skala yang 

disebut “mel” Skala mel-frequency adalah sebuah frekuensi rendah yang bersifat 

linear di bawah 1000 Hz dan sebuah frekuensi tinggi yang bersifat logaritmik di 

atas 1000 Hz. Penghitungan dari proses ini terdapat pada persamaan (3). 

Xi=log
10

( ∑ |X(k)|Hi(k)
N-1

k=0

), i = 1,2,3,…,M 

….(3) 

 

Keterangan: 

Hi(k)  = nilai filter segitiga ke I  

𝑋(𝑘)  = nilai data ke k hasil proses FFT 

M  = jumlah filter 

N  = banyaknya data 

Cepstrum 

Langkah terakhir yaitu mengubah spektrum log mel menjadi domain waktu. 

Hasil ini disebut Mel Frequency Cepstrum Coefficient (MFCC). Cepstral dari 

spektrum suara merepresentasikan sifat-sifat spektral lokal sinyal untuk analisis 

frame yang diketahui. Koefisien mel spektrum merupakan sebuah nilai riil 

sehingga dapat dikonversi ke dalam domain waktu menggunakan Discrete Cosine 

Transform (DCT). Algoritma DCT dapat dijabarkan pada persamaan (4). 

Cj= ∑ Xicos(j(i-1)2 (
π

M
) )

M

i=0

 

….(4) 

 

Keterangan: 

Cj  = nilai koefesien C ke j 

j   = jumlah koefisien cepstral 

I   = jumlah wrapping 

Xi = hasil mel-frequency pada frequency ke i 

 

Pemodelan Codebook 

Pengenalan pola dengan metode codebook dilakukan untuk data latih, 

setelah vektor ciri diperoleh dari MFCC. Codebook merupakan kumpulan titik 

(vektor) yang mewakili distribusi suara tertentu dalam ruang suara. Setiap titik 

vektor dalam codebook dikenal sebagai codeword. Setiap suara dalam tiap ayat 

akan dibuat codebook yang terdiri dari beberapa codeword untuk 

merepresentasikan ciri suara yang terdapat dalam ayat tersebut.  

Codebook dibentuk dengan cara membentuk cluster semua vektor ciri yang 

dijadikan sebagai data latih dengan menggunakan sebuah algoritme clustering. 

Algoritme clustering yang dipakai dalam penelitian adalah K-means clustering. 

Langkah-langkah K-means clustering adalah: 

1 tentukan jumlah cluster yang digunakan, dalam penelitian ini jumlah cluster 

yang digunakan (k) sebanyak 8, 12, 16, 24, dan 32.        
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2 alokasikan data ciri ke dalam cluster secara random. 

3 hitung centroid/rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. 

4 alokasikan masing-masing data ke centroid/rata-rata terdekat. 

5 kembali ke tahap 3, apabila masih ada data yang berpindah cluster atau apabila 

perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai treshold 

yang ditentukan. 

Setiap suara yang masuk sebagai input, akan dihitung jaraknya dengan 

codebook setiap kelas latih. Kemudian jarak setiap sinyal suara ke codebook 

dihitung sebagai jumlah jarak setiap frame sinyal suara tersebut ke setiap 

codeword yang ada pada codebook. Kemudian dipilih codeword dengan jarak 

minimum dari seluruh codeword yang ada dalam codebook. Jika dalam sinyal 

suara input O terdapat T frame dan codewordk merupakan masing-masing 

codeword yang ada pada codebook, jarak sinyal input dengan codebook dapat 

dirumuskan pada persamaan (5) (Haryono, 2013). 

jarak (O(O1,O2,…,OT),codebook(W1W2,…,Wk)) = ∑ min
jc(1,2,..,k)

euclidean(Ot,Wj)

T

t=1

 

….(5) 

 

Setelah ditentukan jarak minimum dari sinyal suara yang masuk, setiap 

sinyal suara yang masuk akan diidentifikasi dengan berdasarkan jumlah dari jarak 

minimum dengan menyebut x dan y adalah vektor yang ada sepanjang vector 

dimension (D). Perhitungan jarak dilakukan dengan menggunakan jarak Euclid 

yang didefinisikan pada persamaan (6) (Buono dan Kusumoputro, 2007). 

deuclidean(OT,Wj)=√∑ (Oti-wj)
2

D

i=1

 

….(6) 

Pengujian 

Pengujian dilakukan pada MFCC data uji dengan codebook data latih. Data 

uji yang merupakan ayat-ayat Al-Quran yang telah diproses akan dicocokan 

dengan codebook yang telah dibuat. Jarak minimum dari tiap data latih terhadap 

data uji akan dievaluasi. Akan ada nilai threshold dimana jarak minimum pada 

setiap data latih dengan k-cluster yang telah ditentukan akan dilihat apakah 

melewati atau tidak melewati nilai threshold. Jika nilai jarak minimum melebihi 

nilai threshold maka data latih tidak dapat mendeteksi potongan ayat yang 

dilatihkan terhadap data uji. Lalu juga sebaliknya jika nilai jarak minimum tidak 

melebihi nilai threshold maka data latih dapat medeteksi potongan ayat yang 

dilatihan terhadap data uji. 

Tingkat akurasi sistem akan dihitung untuk mengevaluasi hasil penelitian. 

Akurasi dibutuhkan untuk menilai performa dari system yang telah dibuat. 

Persentase tingkat akurasi dihitung pada persamaan (7). 

Hasil= 
∑ hasil pengujian yang benar

∑ pengujian 
 × 100% 

….(7) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan data 

 Data yang dikumpulkan terdiri atas dua tipe yaitu data latih dan data uji. 

Data latih merupakan data yang digunakan sebagai model sistem pencarian ayat 

sedangkan data uji merupakan data yang digunakan sebagai basis pengujian. Data 

latih yang digunakan merupakan potongan ayat dari Surat Al-Fatihah (1) ayat 1, 3, 

4, dan 5. Penggalan kata yang digunakan sebagai data latih adalah: Rahman, Iyaa, 

Malik, dan Alamin. Masing masing data latih untuk tiap kata berjumlah 10 buah. 

Data uji yang digunakan sebanyak 4 ayat yang mempunyai penggalan kata yang 

terdapat pada data latih yaitu Surat Al-Fatihah (1) ayat 1, 2, 4, dan 5. Pemotongan 

data latih dari ayat-ayat Al-Quran yang utuh dilakukan dengan apliasi Quicktime 

Player. Data-data yang telah dikumpulkan akan diekstraksi ciri-nya menggunakan 

metode MFCC.  

 

Ekstraksi Ciri 

Proses MFCC dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman R. 

Fungsi MFCC dapat ditemukan dalam library TuneR. Parameter yang digunakan 

dalam fungsi yaitu timeframe 0.04s, overlap 40%, dan cepstrum coefficient 

sebanyak 13.  

Proses ekstraksi ciri dilakukan terhadap semua data. MFCC mengubah 

sinyal suara ke dalam sebuah matriks yang berukuran sesuai dengan jumlah 

koefisien yang digunakan dikali dengan banyaknya frame suara yang terbentuk. 

Matriks ini merupakan ciri spectral dari sinyal suara tersebut. Masing-masing data 

yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai jumlah MFCC yang berbeda. 

Proses MFCC berhasil dilakukan pada penelitian ini. Tiap data yang 

dirproses dapat dicirikan dengan baik. Ciri yang didapat pada tiap data saling 

berbeda, sehingga dapat dimungkinkan untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. 

 

Pemodelan Codebook 

Codebook dibentuk dengan menggabungkan tiap-tiap data latih yang 

digunakan. Data latih yang digunakan merupakan ciri-ciri dari suara potongan 

ayat yang dilatihkan yang diperoleh pada tahap MFCC. Setelah data digabungkan, 

proses k-means clustering dilakukan pada data latih yang telah diproses dengan 

MFCC. Data cluster merupakan gabungan koefisien dari tiap-tiap data latih yang 

akan diujikan pada data uji. Tiap-tiap cluster mempunyai jumlah anggota yang 

hampir mirip yang berdasarkan dengan jarak kedekatan minimum. Pada penelitian 

ini akan dibuat cluster dengan jumlah k(anggota) sebanyak 8, 12, 16, 24, dan 32.  

Pada tiap cluster, akan dihitung jarak kedekatan sesuai dengan metode k-

means clustering. Setelah selesai, maka tiap cluster dapat diujikan dengan data uji. 

Pengujian dengan data uji dilakukan dengan cara menghitung jarak kedekatan 

minimum dari cluster yang telah dibentuk dengan data uji. Jarak kedekatan 

minimum yang telah didapat akan dibandingkan dengan nilai threshold yang telah 

ditentukan untuk menentukan keakurasian dari pengujian.  
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Hasil dan Analisis 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan kombinasi parameter yang telah 

ditentukan, sehingga terlihat adanya perbedaan akurasi yang terjadi pada tiap-tiap 

parameter. Parameter yang paling akurat akan dipilih sebagai parameter yang 

paling baik. Parameter-parameter yang diujicobakan sebagai berikut: 

1 Timeframe sebesar 0.04 s. 

2 Overlap sebanyak 40% 

3 Jumlah koefisien cepstral sebanyak 13. 

4 Jumlah cluster pada k-means 8, 12, 16, 24, dan 32. 

5 Nilai threshold minimum pada jarak kedekatan adalah 1500. Nilai tersebut 

diambil dari pertimbangan nilai maksimum dari jarak minimum yang 

mendekati mirip dari ayat-ayat Al-Quran. 

Pada Tabel 1, terdapat hasil pengujian dari data latih yaitu potongan ayat-

ayat Al-Quran terhadap data uji. Hasil dipaparkan dengan nilai jarak minimum 

yang dihitung dengan metode Euclidean. Jarak yang paling minimum akan 

diambil untuk dibandingkan dengan threshold yang telah ditentukan. 

Tabel 1 Hasil Pengujian antar Data Latih dan Data Uji 

Data Latih 

Data uji 

Al-Fatihah ayat 

1 

Al-Fatihah 

ayat 2 

Al-Fatihah 

ayat 4 

Al-Fatihah 

ayat 5 

Rahman 8 1276.190 2334.301 2522.124 2899.437 

Rahman 12 1869.085 2043.546 5823.125 2305.002 

Rahman 16 377.305 1623.318 1460.132 1852.882 

Rahman 24 163.927 2008.162 4621.215 1358.276 

Rahman 32 139.958 1572.452 1822.652 1922.333 

Alamin 8 4021.721 1292.321 3082.123 3465.263 

Alamin 12 3000.163 1302.110 2521.546 1950.125 

Alamin 16 2507.543 690.214 1902.124 1482.214 

Alamin 24 2842.521 201.332 1721.531 1682.327 

Alamin 32 1623.127 189.563 1872.842 1621.126 

Malik 8 2103.435 1726.272 1629.901 2427.463 

Malik 12 7212.217 6125.219 1100.213 4287.683 

Malik 16 3282.621 4210.572 542.124 3526.218 

Malik 24 3257.150 2572.127 189.433 2572.414 

Malik 32 2017.152 1738.563 190.325 1467.215 

Iyaa 8 3012.235 2753.421 2478.982 1902.257 

Iyaa 12 2049.236 2874.363 2385.562 1620.156 

Iyaa 16 1723.221 1862.342 1899.984 1302.221 

Iyaa 24 1632.452 1721.592 1498.232 408.672 

Iyaa 32 1402.374 1038.172 882.126 582.542 

 

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah k-cluster 

pada sebuah codebook dapat mencocokan potongan ayat Al-Quran terhadap ayat 

Al-Quran secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan nilai jarak minimum terendah 

yang paling banyak terjadi pada data latih yang mempunyai jumlah k-cluster 32. 

Nilai jarak paling minimum didapatkan pada data latih rahman dengan jumlah k-



 

10 

cluster 32 dengan jarak minimum 139.958 terhadap data uji Al-Fatihah ayat 1. 

Terdapat pula data latih alamin dengan jumlah k-cluster 32 dengan jarak 

minimum 189.563 terhadap data uji Al-Fatihah ayat 2. Cluster-cluster tersebut 

merupakan salah satu contoh data latih yang diujikan kepada data uji yang 

memuat potongan ayat yang terdapat pada latih. Dengan hasil jarak yang sangat 

minimum dan tidak melebihi threshold dapat disimpulkan pada dua potongan ayat 

tersebut dapat terdeteksi dalam data uji dalam pengujian. 

Dalam pengujian, juga diujikan data latih pada data uji yang tidak 

mengandung potongan ayat yang dilatihkan pada data latih. Pada Tabel 1 dengan 

data latih rahman dengan k-cluster 8, terdapat jarak minimum 2899.437 dengan 

data uji Al-Fatihah ayat 5. Hal ini merupakan contoh dari data latih yang diujikan 

kepada data uji dan tidak terdeteksi potongan ayat yang dilatihkan pada data uji. 

Hal ini memang harus terjadi pada pengujian karena kata rahman tidak ada pada 

ayat 5 Al-Fatihah. Begitu pula pada data latih alamin dengan k-cluster 8 yang 

mempunyai jarak minimum 3082.123 terhadap data uji Al-Fatihah ayat 4. Kedua 

contoh percobaan ini merupakan bukti bahwa sistem dapat dengan benar 

mengidentifikasi potongan ayat yang ada pada data latih tidak terdapat pada data 

uji pada saat percobaan. Tabel 2 merupakan tabel yang menujukan kecocokan 

potongan ayat data latih ketika diujikan dengan data uji. Kata latih rahman dengan 

Al-Fatihah ayat 1, kata alamin dengan Al-Fatihah ayat 2, kata malik dengan Al-

Fatihah ayat 4, dan kata iyaa dengan Al-Fatihah ayat 5. 

 

Tabel 2 Kecocokan Data Latih dengan Data Uji 

Data Latih Jumlah k-

Cluster 

Data Uji 

Al-Fatihah 

ayat 1 

Al-Fatihah 

ayat 2 

Al-Fatihah 

ayat 4 

Al-Fatihah 

ayat 5 

Rahman 8,12,16,24,32 Terdapat 

potongan 

ayat 

Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Alamin 8,12,16,24,32 Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Terdapat 

potongan 

ayat 

Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Malik 8,12,16,24,32 Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Terdapat 

potongan 

ayat 

Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Iyaa 8,12,16,24,32 Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Tidak 

terdapat 

potongan 

ayat 

Terdapat 

potongan 

ayat 

 

Pada percobaan sistem, terdapat beberapa data latih mempunyai nilai 

minimum yang tidak cocok dengan keluaran sistem yang seharusnya terjadi. Hal 

ini terjadi pada data latih rahman dengan k-cluster 12 ketika diujikan dengan data 

uji Al-Fatihah ayat 1, mempunyai jarak minimum 1869.082. Jarak minimum 



 

11 

tersebut diatas nilai threshold yang telah ditentukan sehingga potongan ayat yang 

dilatihkan tidak dapat dideteksi pada data uji. Padahal Al-Fatihah ayat 1 

mempunyai potongan ayat yang dilatihkan pada data latih sehingga hasil 

pengujian tidak cocok. Kejadian tersebut juga terdapat pada data latih iyaa dengan 

k-cluster 32 ketika diujikan dengan data uji Al-Fatihah ayat 4 mendapatkan nilai 

minimum 882.126. Nilai tersebut dibawah nilai threshold yang diujikan sehingga 

dapat diindikasikan bahwa potongan ayat yang dilatihkan ditemukan pada data uji. 

Al-Fatihah ayat 4 tidak mempunyai kata iyaa yang dilatihkan sehingga hasil 

pengujian juga tidak cocok. 

Kesalahan yang terjadi pada pengujian diakibatkan dengan dua hal. Pertama 

adalah tidak dilakukannya praproses data pada data latih dan data uji sebelum 

masuk ke dalam metode MFCC. Praproses data pada umumnya dilakukan untuk 

menghilangkan gangguan dalam sinyal suara, sehingga sinyal suara dapat diproses 

lebih baik dalam metode MFCC, sedangkan kesalahan kedua disebabkan oleh 

kurangnya variasi data latih yang dimasukkan ke dalam codebook. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai terkecil pada jarak minimum pengujian pada umumnya 

terjadi pada codeword yang mengandung k-cluster 32. 

 Tabel 3 menjelaskan hasil pengujian yang telah didapatkan dengan 

kecocokan antar data latih dengan data uji. Dengan mengacu pada Tabel 3, 

akurasi dari penelitian ini dapat ditentukan dengan jumlah akurasi sebesar 85%.  

 

Tabel 3  Hasil Pengujian dengan Kecocokan Potongan Ayat pada Data Latih 

dengan Data Uji 

Data Latih 

Data uji 

Al-Fatihah ayat 

1 

Al-Fatihah 

ayat 2 

Al-Fatihah 

ayat 4 

Al-Fatihah 

ayat 5 

Rahman 8 Benar Benar Benar Benar 

Rahman 12 Salah Benar Benar Benar 

Rahman 16 Benar Benar Salah Benar 

Rahman 24 Benar Benar Benar Salah 

Rahman 32 Benar Benar Benar Benar 

Alamin 8 Benar Benar Benar Benar 

Alamin 12 Benar Benar Benar Benar 

Alamin 16 Benar Benar Benar Salah 

Alamin 24 Benar Benar Benar Benar 

Alamin 32 Benar Benar Benar Benar 

Malik 8 Benar Benar Salah Benar 

Malik 12 Benar Benar Benar Benar 

Malik 16 Benar Benar Benar Benar 

Malik 24 Benar Benar Benar Benar 

Malik 32 Benar Benar Benar Salah 

Iyaa 8 Benar Benar Benar Salah 

Iyaa 12 Benar Benar Benar Salah 

Iyaa 16 Benar Benar Benar Benar 

Iyaa 24 Benar Benar Salah Benar 

Iyaa 32 Salah Salah Salah Benar 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, telah berhasil dibuat sebuah 

sistem pengenalan suara dari ayat-ayat Al-Quran dengan menerapkan metode 

MFCC sebagai ekstraksi ciri dan codebook sebagai pengenalan pola yang 

mempunyai tingkat akurasi sebesar 85% 

 

Saran 

Penelitian ini mempunyai kekurangan yang dapat dikembangkan lebih 

lanjut untuk mendapatkan hasil akurasi yang lebih maksimal. Beberapa saran 

tersebut adalah: 

1 Memperbanyak jumlah variabel parameter yang digunakan untuk mendapatkan 

hasil yang lebih akurat dan terpercaya. 

2 Menambah jumlah data latih yang akan diujikan dengan metode codebook. 

3 Melakukan praproses data sebelum melakukan metode MFCC. 
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