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Abstrak 

 
Tahapan awal untuk membuat sistem pengenalan suara di butuhkan proses sampling. Tujuan dilakukanya 

sampling suara adalah untuk mendapatkan karakteristik dari suara tersebut yang akan digunakan sebagai pola 

acuan. Sampling yang digunakan didalam penelitian ini adalah  sampling suara sandi morse yang di hasilkan 

melalui bantuan alat peluit. Sistem pengenalan suara sandi morse dalam menerjemahkan ke dalam pola huruf 

alfabet dengan metode discrete sine transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT). Penulis ingin 

melihat tingkat ke akurasian dari metode discrete sine transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) 

dalam proses pengenalan suara sandi morse untuk menerjemahkan ke dalam bentuk pola huruf alphabet. Alasan 

memilih discrete sine transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT)  dikarenakan discrete sine 

transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT)  memiliki kelebihan yang sama dimana dalam proses 

perhitungan mampu menyederhanakan proses dan mengurangi kompleksitas sehingga sangat cocok untuk 

pemrosesan sinyal dan suara.Unjuk kerja discrete sine transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) 

dan discrete cosine transform (DCT)  dievaluasi berdasarkan dua parameter yaitu true detection dan false 

detection. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata sampel suara yang berhasil dikenali dari discrete sine 

transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) mencapai 86,5% sedangan rata-rata sampel yang tidak 

berhasil dikenali hanya 13,5%. 

 

Kata Kunci : discrete sine transform, discrete cosine transform, Suara Sandi Morse 

 

1. Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

 

  Pengenalan suara adalah suatu proses untuk mengenali karakteristik suara seseorang dengan mengenali 

ucapan dari orang tersebut. Tahapan awal untuk membuat sistem pengenalan suara di butuhkan proses sampling. 

Tujuan dilakukanya sampling suara adalah untuk mendapatkan karakteristik dari suara tersebut yang akan 

digunakan sebagai pola acuan. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling suara sandi morse 

yang di hasilkan melalui bantuan alat peluit. Sandi morse digunakan  sebagai sandi komunikasi rahasia di dunia 

militer, selain itu juga sandi morse digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan, bidang penerbangan, bidang 

pelayaran maritim, dan bidang komunikasi sebagai alat komunikasi cadangan oleh pesawat luar angkasa NASA 

Astronot. Dikarenakan tidak semua individu belajar tentang penyandian morse. Pembelajaran sandi morse hanya 

didapatkan di lembaga pramuka dan militer. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memudahkan 

dalam menerjemahkan sandi morse tersebut ke dalam bentuk pola huruf alfabet . Sistem pengenalan suara 

didalam penelitian ini dibangun  menggunakan bahasa pemograman Delphi XE  dengan metode discrete sine 

transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT). 

  Pada penelitian ini, penulis ingin melihat tingkat ke akurasian dari metode discrete sine transform 

(DST) dan discrete cosine transform (DCT) dalam pengenalan suara sandi morse untuk menerjemahkan ke 

dalam bentuk pola huruf alfabet. Suara yang awalnya berdomain waktu akan diubah ke domain frekuensi. Alasan 

memilih  metode discrete sine transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) dalam pengenalan suara 

sandi morse untuk menerjemahkan ke dalam bentuk pola huruf alfabet adalah dikarenakan discrete sine 

transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) memiliki kelebihan sama dalam proses perhitunganya 

dimana mampu menyederhanakan proses dan mengurangi kompleksitas sehingga sangat cocok untuk 

pemrosesan sinyal dan suara.  

  Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi discrete sine 

transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) pada suara sandi morse” Penelitian ini dilakukan dengan 
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harapan mendapatkan persentase tingkat ke akurasian yang paling baik dari discrete sine transform (DST) dan 

discrete cosine transform (DCT) dalam menerjemahkan suara sandi morse ke dalam pola huruf alfabet . 

 

1.2    Rumusan Masalah 

 

  Bagaimana menganalisis tingkat ke akurasian dari discrete sine transform (DST) dan discrete cosine 

transform (DCT) pada suara sandi morse dalam menerjemahkan ke dalam pola huruf alfabet. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan tingkat keakurasian  yang paling baik dari 

discrete sine transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) pada suara sandi morse. 

 

1.4Manfaat Penelitian 

 

  Manfaat penelitian yang diharapkan adalah: 

1. Komputasi yang digunakan dapat dijadikan model untuk pengembangan sistem yang 

memanfaatkan jumlah data yang besar. 

2. Sebagai evaluasi perbandingan terhadap berbagai pendekatan lainnya. 

 

1.5   Batasan Masalah 

 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. File suara yang digunakan berformat .wav. 

2. Berasal dari bantuan alat peluit. 

3. Durasi rekaman tidak lebih dari 10 detik. 

 

2.  Kajian Pustaka 

 

Pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dhamija, 2011Comparative Analysis 

for Discrete Sine Transform as a suitable method for noise estimation. Dimana pada pembahasan penelitianya  

hanya terfokus kepada mencari metode terbaik dalam efek pengurangan noise dari DST,DCT dan DFT pada 1 

file suara tanpa menganalisa jumlah akurasi dan jumlah eror dalam uji coba pengenalan suara. 

 

2.1   Pengenalan Suara 

 

Pengenalan suara adalah suatu proses untuk mengenali ucapan seseorang dengan mengenali ucapan dari 

orang tersebut. Salah satu cara untuk mengenali ucapan seseorang dapat menggunakan Automatic speaker 

recognition. Automatic speaker recognition. adalah penggunaan sebuah modul untuk mengenali ucapan 

seseorang dari sebuah frasa yang diucapkan. 

 

2.2 Pemrosesan Sinyal Dan Suara 

 

Pemrosesan sinyal dan suara adalah metode mengekstrak informasi untuk mendapakan nilai yang akan 

di jadikan sebagai pola acuan. Untuk memproses sebuah sinyal dengan sebuah komputer, sinyal harus dihadirkan 

dalam bentuk digital sehingga sinyal tersebut dapat digunakan untuk diproses di dalam komputer. .Sinyal digital 

disini adalah sinyal analog yang telah melalui proses sampling, quantization, dan encoding. 

 

2.3   Pembangkit Sinyal Suara Manusia 

 

Sinyal adalah besaran fisis yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. 

Contoh sinyal: sinyal ucapan, ECG, dan EEG. Secara matematis, sinyal adalah fungsi dari satu atau lebih 

variabel independen. Proses ini dilakukan melalui pemodelan sinyal.  

Contoh fungsi matematis dari sinyal adalah: 

f_s (t)=sin(t) 

Speech (wicara) dihasilkan dari sebuah kerjasama antara lungs(paru-paru), glottis (dengan vocal cords) 

dan articulation tract (mouth/mulut dan nose cavity/rongga hidung). Gambar 1 menunjukkan penampang 

melintang dari organ wicara manusia. Untuk menghasilkan sebuah voiced sounds (suara ucapan), paru-paru 

lungs menekan udara melalui epiglottis, vocal cords bergetar, menginterupt udara melalui aliran udara dan 

menghassilkan sebuah gelombang tekanan quasi-periodic 



28 

 

Di dalam kasus unvoiced sounds (suara tak terucap), exitasi pada vocal tract lebih menyerupai noise (derau). 

Gambar 2 menampilkan proses produksi suara-suara /a/, dan /f/ [3]. 

 
Gambar 1. Proses pembangkit ucupan huruf a 

 
Gambar 2. Proses pembangkit ucupan huruf f 
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2.4   Format .Wav 

 

Format wave (*.WAV) merupakan salah satu format file suara yang banyak dipakai dalam sistem 

operasi Windows untuk keperluan game dan multimedia. Format wave sebenarnya merupakan format kasar (raw 

format) dimana sinyal suara langsung direkam dan dikuantisasi menjadi data digital. Format dasar dari file ini 

secara default tidak mendukung  kompresi dan dikenal dengan nama PCM (Pulse Code Modulation) [8].  

Secara umum data audio digital memiliki karakteristik yang dapat dinyatakan dengan parameter-

parameter berikut:  

a. Laju sampel (sampling rate) dalam sampel/detik, misalnya 22050 atau 44100 sampel/detik. 

b. Jumlah bit tiap sampel, misalnya 8 atau 16 bit.  

c. Jumlah kanal, yaitu 1 untuk mono dan 2 untuk stereo.  

Parameter-parameter tersebut menyatakan setting yang digunakan oleh ADC (Analog-to-Digital 

Converter) pada saat data audio direkam. Biasanya laju sampel juga dinyatakan dengan satuan Hz atau kHz. 

Sebagai gambaran, data audiodigital yang tersimpan dalam CD audio memiliki karakteristik laju sampel 44100 

Hz, 16 bit per sampel, dan 2 kanal (stereo), yang berarti setiap satu detik suara tersusun dari 44100 sampel, dan 

setiap sampel tersimpan dalam data sebesar 16-bit atau 2 byte. Laju sampel selalu dinyatakan untuk setiap satu 

kanal. Jadi misalkan suatu data audio digital memiliki 2 kanal dengan laju sampel 8000 sampel/detik, maka 

sesungguhnya di dalam setiap detiknya akan terdapat 16000 sampel. 

 

2.6 Sandi Morse 

 

Sandi morse dibuat oleh Samuel F. B. untuk listrik telegraf pada awal 1840-an dan digunakan lebih dari 

160 Tahun lebih lama dari sistem pengkodean elektronik lainnya yang dimulai awal tahun 1890an untuk tujuan 

komunikasi. Sandi morse adalah contoh bentuk komunikasi digital awal, sandi morse yang telah ada terus 

dikembangkan dengan menambahkan beberapa sandi untuk tanda baca yang juga telah disepakati dalam dunia 

internasional. Selain sebagai sandi komunikasi rahasia di dunia militer, sandi morse juga digunakan dan 

dipelajari di dunia kepramukaan, bidang penerbangan, bidang pelayaran maritim, dan bidang komunikasi sebagai 

alat komunikasi cadangan oleh pesawat luar angkasa NASA Astronot. 

Dalam dunia kepramukaan sandi morse disampaikan menggunakan senter atau peluit pramuka. Sandi 

morse disampaikan dengan cara menuip peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit 

dengan durasi panjang untuk mewakili garis. 

 

Tabel 1.Sandi morse alfabet 

 
 

Tabel 2. Sandi morse tanda baca 

 
 

Tabel 3. Sandi morse tanda angka 
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2.7  Transformasi 

 

Transformasi merupakan perubahan suatu bentuk, unsur, struktur menjadi bentuk lainya dengan 

menambah, mengurangi atau menata kembali unsur-unsurnya. 

 

2.7.1   Discrete Sine Transform (DST) 

 

Discrete sine transform (DST) adalah transformasi orthogonal satu kelompok kesatuan sinus dengan 

discrete cosine transform (DCT) dan discrete fourier transform (DFT). Transformasi DST mirip dengan 

transformasi Fourier diskrit (DFT), tetapi menggunakan matriks murni nyata. Hal ini setara dengan imajiner 

bagian dari DFT kira-kira dua kali panjang, operasi pada data dengan simetri ganjil [4]. 

Kelebihan dari discrete sine transform (DST) adalah mampu menyederhanakan proses dan mengurangi 

kompleksitas dan memberikan solusi dari perhitungan cepat sehingga membuat implementasi perangkat keras 

menjadi lebih baik untuk perhitungan sinyal dengan  skala maksimal atau tidak terlalu besar. Discrete sine 

transform (DST) sangat cocok untuk pemrosesan sinyal dan suara yang membutuhkan ruang memory yang besar 

Bentuk Discrete sine transform untuk 1 dimensi f(x) adalah : 

𝑆(𝑈) = √
2

𝑁 + 1
∑   f(x)sin (

π(𝑢 + 1)(𝑥 + 1)

𝑁 + 1
)

𝑁−1

𝑥=0  

 

Dimana : 

S(u) : Index Transformasi 

f(x) : Nilai Sinyal 

N : Jumlah Sinyal 

u : 0,1,2,3,... n-1 

x : 0,1,2,3,…n-1  

 

2.7.2 Discrete Cosine Transform (DCT) 

 

Discrete cosine transform (DCT) adalah salah satu tranformasi yang sangat mirip dengan Discrete 

fourier transform[6], hanya saja Discrete cosine transform (DCT)  menggunakan komponen cosinus saja dalam 

perhitunganya. 

Bentuk Discrete cosine transform (DCT) untuk 1 dimensi f(x) adalah : 

𝐶(𝑈) = √
2

𝑁 + 1
𝑎(u) ∑   f(x)cos (

π(2𝑥 + 1)𝑢

2𝑁
)

𝑁−1

𝑥=0  

 

Dengan 𝑎(𝑢) dinyatakan sebagai berikut : 

𝑎(𝑢) = {

1

√2
, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘𝑢 =  0

1,             𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘𝑢 ≠ 0 

 

Dimana:  

C(U) : Index Transformasi 

f(x) : Nilai Sinyal 

N : Jumlah Sinyal 

u : 0,1,2,3,... n-1 

x : 0,1,2,3,…n-1 

 

3. Metodologi Peneitian 

 

3.1 Tahapan Penelitian 
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Pada penelitian ini, seluruh prosedur awal penelitian terlebih dahulu sudah dilakukan seperti studi 

literatur. Setelah ditemukan permasalahan dan merumuskannya maka penelitian bisa dilanjutkan pada proses 

selanjutnya. 

 

3.2 Diagram Alur Penelitian 

 

Diagram alur kerja sistem penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini di ilustrasikan pada 

gambar 3. 

Identifikasi 

Masalah

Menetapkan 

Tujuan 

Penelitian

Desain Sistem

Pengumpulan 

Sampel

Implementasi 

Sistem
Uji Coba Sistem

Pengukuran 

Unjuk Kerja 

Sistem

Kesimpulan 

Penelitian

 
Gambar 3. Alur kerja penelitian secara umum 

Berdasarkan gambar 3. dapat dijelaskan bahwa alur kerja penelitian secara umum dimulai dengan 

mengidentifikasi masalah, kemudian mentapkan tujuan penelitian setelah itu mendesain sistem yang akan 

dibangun kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan sampel kemudian mengimplementasikan 

sistem, setelah itu yang dilakukan selanjutnya adalah uji coba sistem, tahapan selanjutnya melakukan 

pengukuran unjuk kerja sistem. Jika semua tahapan telah dilakukan maka dapat membuat kesimpulan terhadap 

penelitian. 

 

3.3 Data Dan Peralatan Penelitian Yang Digunakan 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sekumpulan file audio untuk pelatihan dan 

sekumpulan file audio untuk pengujian. File audio yang digunakan untuk pelatihan maupun pengujian diperoleh 

dari hasil rekaman dengan bantuan aplikasi Adobe Audition 1.5. File audio yang digunakan yaitu file yang 

berekstensi WAV. Alasan pemilihan file audio .WAV adalah dikarenakan format audio .WAV merupakan 

standar default dalam pemrosesan audio pada sistem operasi Windows. 

 

3.4 Skema Sistem 

 

Skema sistem pengenalan suara sandi morse yang dibangun dalam penelitian ini diilustrasikan pada 

Gambar 4. 

DST

Pencocokan

Nilai

Simpan Model

Hasil Yang Di 

Kenali

Pengujian

Pelatihan

DCT

 
 

Gambar 4. Skema sistem secara keseluruhan 

 

Adapun tahapan yang dilakukan sistem setelah sistem menerima input fileaudio maka sistem akan 

mengubah sinyal analog ke sinyal digital dan kemudian sinyal digital akan ditransformasikan ke tranformasi  

sine dan transformasi cosine, sehingga mempunyai sebuah energi dari file audio yang diinputkan yang 

selanjutnya energi tersebut akan digunakan sebagai acuan pengujian. 

 

3.5 Paramater Pengukuran Evaluasi Unjuk Kerja Sistem 

 

Pengukuran evaluasi unjuk kerja sistem pengenalan sandi morse melalui suara  menggunakan dua 

parameter, yaitu true detection dan false detection.  True detection merupakan jumlah file suara yang berhasil 
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dikenali per seluruh jumlah file suara yang di uji, sedangkan false detection adalah jumlah file suara yang tidak 

dikenali.  

 

4.  Hasil Dan Pembahasan 

 

4.1 Hasil 

 

Hasil yang dibahas dalam sistem ini meliputi pemilihan sampel pelatihan suara sandi morse, pelatihan 

sistem, pengujian sistem, dan pengukuran unjuk kerja sistem. Adapun proses yang dilakukan sistem setelah 

menerima input file audio adalah membaca file dan uji file menggunakan discrete sine transform (DST) dan 

discrete cosine transform (DCT). Dimana setiap nilai sinyal asli dari masing – masing sampling akan di hitung 

menggunakan discrete sine transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) untuk menghasilkan nilai 

energi dari file suara. Kemudian nilai energi yang dihasilkan pada proses pelatihan akan digunakan dalam proses 

pengujian. Sehingga output dari sistem ini akan menghasilkan pola huruf sandi morse alfabet a-z. 

 

4.2  Sampel pelatihan sandi morse A-Z 

 

Sampel pelatihan suara sandi morse yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 sampling suara 

per-huruf yang memiliki karakteristik suara yang berbeda. Pelatihan dilakukan menggunakan discrete sine 

transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT). 

 

4.3  Hasil Sampling pola suara 

 

Setiap suara memiliki sampling suara yang berbeda antara satu suara dengan suara lainnya. Pada 

transformasi sine dan transformasi cosine, sampling suara pelatihan sudah harus ditentukan sebelum dilakukan 

pengujian untuk digunakan sebagai pola acuan. Gambar 5 menunjukan contoh dari  sampling nilai sinyal asli 

suara sandi morse untuk pola huruf A yang dihasilkan sebelum di transformasikan mengguanakan transformasi 

sine dan cosine. 

 
 

Gambar 5. Nilai sinyal sampling pola huruf A 

 

4.4 Pengukuran Unjuk Kerja Sistem 

 

Pengukuran unjuk kerja sistem dilakukan dengan menggunakan transformasi sine dan trasnsformasi 

cosine. Untuk  hasil pengukuran unjuk kerja sistem pengenalan suara sandi morse menggunakan transformasi 

sine dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.  Tabel 4 mengilustrasikan kesimpulan keseluruhan hasil pengukuran 

unjuk kerja sistem pengenalan suara sandi morse menggunakan transformasi sine dan cosine . 

 

Tabel 4. Hasil unjuk kerja sistem menggunakan transformasi sine 
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Unjuk kerja transformasi sine dalam mengenali suara sandi morse dengan sampel pelatihan 130 dan pengujian 

130 (50:50%), persentase kebenarannya mencapai 90 % dan persentase kesalahanya hanya 9 %. Gambar 6 

mengilustrasikan hasil unjuk kerja transformasi sine di sajikan dalam bentuk grafik. 

 
Gambar 6Grafik pengenalan suara sandi morse menggunakan sine transform 

 

Pada gambar 6 grafik pengenalan suara sandi morse mengilustrasikan bagaimana transformasi sine bekerja 

dalam mengenali suara sandi morse A-Z. Dengan tingkat persentase kebenaranya 90% dan kesalahanya 9%. 
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Tabel 5 Hasil unjuk kerja sistem menggunakan transformasi sine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja transformasi sine dalam mengenali suara sandi morse dengan sampel pelatihan 78 dan 

pengujian 182 (70:30%), persentase kebenarannya mencapai 0,41 % dan persentase kesalahan hanya 0,02 %. 

Gambar 7  mengilustrasikan hasil unjuk kerja transformasi sine di sajikan dalam bentuk grafik. 

 

 
 

Gambar 7. Grafik pengenalan suara sandi morse menggunakan sine transform 

 

\Pada gambar 7 grafik pengenalan pola suara sandi morse mengilustrasikan bagaimana transformasi sine bekerja 

dalam mengenali suara sandi morse A-Z. Dengan tingkat persentase kebenaranya 0,41% dan kesalahanya 0,02%. 

 

Tabel 6. Hasil unjuk kerja sistem menggunakan transformasi cosine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja transformasi cosine dalam mengenali suara sandi morse dengan sampel pelatihan 130 dan 

pengujian 130 (50:50%), persentase kebenarannya mencapai 86 % dan persentase kesalahan hanya 13 %. 

Gambar 8  mengilustrasikan hasil unjuk kerja transformasi sine di sajikan dalam bentuk grafik. 
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Gambar 8.  Grafik pengenalan suara sandi morse menggunakan cosine transform 

 

Pada gambar 8  grafik pengenalan suara sandi morse mengilustrasikan bagaimana transformasicosine bekerja 

dalam mengenali suara sandi morse A-Z. Dengan tingkat persentase kebenaranya 86% dan kesalahanya 13%. 
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Tabel 7.  Hasil unjuk kerja sistemmenggunakan transformasi cosine 

 

 
 

Unjuk kerja transformasi cosine dalam mengenali suara sandi morse dengan sampel pelatihan 182 dan 

pengujian 78 (70:30%), persentase kebenarannya mencapai 0,41 % dan persentase kesalahan hanya 0,03 %. 

Gambar 9 mengilustrasikan hasil unjuk kerja transformasi cosine di sajikan dalam bentuk grafik. 

 
Gambar 9. Grafik pengenalan suara sandi morse menggunakan cosine transform 

 

Pada gambar 9 grafik pengenalan pola suara sandi morse mengilustrasikan bagaimana transformasi 

cosine bekerja dalam mengenali suara sandi morse A-Z. Dengan tingkat persentase kebenaranya 0,41% dan 

kesalahanya 0,03%. 

Pada gambar 6, 7, 8, dan 9 dapat dilihat grafik pengenalan suara sandi morse mengilustrasikan 

bagaimana transformasi sine dan transformasi cosine  bekerja dengan baik dalam mengenali  suara sandi morse. 

Pada masing-masing uji coba yang di lakukan untuk setiap  pengenalannya berbeda-beda, untuk  transformasi 

sine dengan jumlah pelatihan 130 sampel dan pengujian 130 sampel (50:50%) di dapatkan persentase kebenaran 

mencapai 90% dan kesalahan 9% dan untuk jumlah pelatihan 182 sampel dan pengujian 78 sampel (70:30%)  di 

dapatkan pesentase kebenaran mencapai    0,41 % dan kesalahan 0,02 %, untuk transformasi cosine adalah 

dengan jumlah pelatihan 130 sampel dan pengujian 130 sampe (50:50%)  di dapatkan persentase kebenaran 

mencapai 86% dan kesalahan 13% dan untuk jumlah pelatihan 182 sampel dan pengujian 78 sampel (70:30%)  

di dapatkan pesentase kebenaran mencapai 0,41 % dan kesalahan 0,03 %. 

 

Tabel 8. Hasil Unjuk Kerja Sistem Secara keseluruhan 

 
 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata sampel suara yang berhasil dikenali dari transformasi 

sine dan cosinemencapai 86,5% sedangan rata-rata sampel yang tidak berhasil dikenali hanya 13,5%. Gambar 10 

menunjukkan grafik hasil unjuk kerja sistem pengenalan suara sandi morse secara keseluruhan. 
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Gambar 10. Grafik unjuk kerja sistem pengenalan suara sandi morse 

 

Pada Gambar 10 grafik mengilustrasikan pengujian dan pengukuran unjuk kerja sistem secara keseluruhan. 

Discrete sine transform (DST) dan Discrete cosine transform (DCT) memiliki tingkat keberhasilan dalam proses 

pengenalan yang berbeda-beda. Untuk Discrete sine transform (DST) dengan jumlah pelatihan 130 sampel dan 

pengujian 130 sampel berhasil dikenali 118 atau sama dengan 90% dan sampel yang tidak berhasil dikenali 

sebesar 9 atau sama dengan 9%, sedangkan dengan jumlah pelatihan 182 sampel dan pengujian 78 sampel 

berhasil dikenali 167 atau sama dengan 0,41%  dan sampel yang tidak berhasil dikenali sebesar2  atau sama 

dengan  0,02%, Untuk discrete cosine transform (DCT) dengan jumlah pelatihan 130 sampel dan pengujian 130 

sampel berhasil dikenali 113 atau sama dengan  86% dan sampel yang tidak berhasil dikenali sebesar17 atau 

sama dengan  13 %, sedangkan dengan jumlah pelatihan 182 sampel dan pengujian 78 sampel berhasil dikenali 

172 atau sama dengan 0,41%  dan sampel yang tidak berhasil dikenali sebesar  3 atau sama dengan  0,03%. 

 

4.5  Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tingkat keberhasilan proses pengenalan suara sandi 

morse memperoleh persentase kebenaran yang berbeda-beda,disebabkan oleh cara dalam mentransformasikan 

sinyal, untukdiscretesine transform(DST) hanya menggunakan fungsi sin dalam proses mentransformasikan 

sinyal, sedangkan discrete cosine transform (DCT) hanya menggunakan fungsi cos dalam proses 

mentransformasikan sinyal. 

Dari hasil pengujian yang tertulis pada tabel 6,7,8 dan 9 dapat dilihat bagaimana discrete sine transform 

(DST) dan discrete cosine transform (DCT) bekerja dengan baik dalam mengenali  suara sandi morse. Pada 

masing-masing uji coba yang di lakukan untuk setiap  pengenalannya berbeda-beda, untukdiscrete sine 

transform (DST) dengan jumlah pelatihan 130  sampel dan pengujian 130  sampeldi dapatkan persentase 

kebenaran mencapai 90% dan kesalahan 9% dan untuk jumlah pelatihan 182 sampel dan pengujian 78 sampel di 

dapatkan pesentase kebenaran mencapai 0,41 % dan kesalahan 0,02%, sedangkan  untukdiscrete cosine 

transform (DCT)dengan jumlah pelatihan 130  sampel dan pengujian 130  sampeldi dapatkan persentase 

kebenaran mencapai 86% dan kesalahan 13% dan untuk jumlah pelatihan 182 sampel dan pengujian 78 sampel 

di dapatkan pesentase kebenaran mencapai 0,41 % dan kesalahan 0,03%.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata sampel suara yang berhasil dikenali dari transformasi 

discrete sine transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) mencapai 86,5% sedangan rata-rata sampel 

yang tidak berhasil dikenali hanya 13,5%. 

 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Unjuk kerja discrete sine transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) masing-masing 

memiliki true detection dan false detection yang berbeda. Persentase true detection untuk discrete sine 

transform (DST) dengan jumlah pelatihan 130 sampel dan pengujian 130  mencapai 90 % tingkat 

kebenaran dan 9% tingkat kesalahan,dan untuk pelatihan 182 sampel dan pengujian 78  mencapai 41 % 

tingkat kebenaran dan 2% tingkat kesalahan. Sedangkan  untuk discrete cosine transform (DCT) 

dengan jumlah pelatihan 130 sampel dan pengujian 130  mencapai 86 % tingkat kebenaran dan 13% 

tingkat kesalahan dan untuk pelatihan 182 sampel dan pengujian 78  mencapai 41 % tingkat kebenaran 

dan 3% . 
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2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata sampel suara yang berhasil dikenali dari discrete sine 

transform (DST) dan discrete cosine transform (DCT) mencapai 86,5% sedangan rata-rata sampel yang 

tidak berhasil dikenali hanya 13,5% 

3. Keunggulan dari discrete sine transform (DST)  dan discrete cosine transform (DCT) adalah mampu 

mengurangi kompleksitas dalam proses perhitunganya, sehingga sangat cocok di terapkan di 

pemerosesan sinyal dan suara,  hanya saja dalam proses perhitunganya yang berbeda untuk  discrete 

sine transform (DST) menggunakan fungsi sin sedangkan discrete cosine transform (DCT) fungsi cos. 

4. Hasil yang di dapatkan adalah discrete sine transform (DST)  lebih unggul dari discrete cosine 

transform (DCT)  , dan discrete sine transform (DST)  sangat cocok digunakan untuk membuat sistem 

pengenalan suara sandi morse dalam menerjemahkan ke dalam pola huruf alfabet. 

 

5.2 Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan didalam penelitian ini adalah: 

1. Menambahkan pendekatan lainya untuk menghapus noise pada sampling suara sebelum sampling suara 

ditransformasikan agar hasil yang di dapatkan lebih baik. 

2. Proses pelatihan dan pengujian dapat dilakukan secara real time. 
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