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Abstrak. Penentuan lokasi sumber akustik adalah teknik yang sangat penting yang dibutuhkan di banyak bidang aplikasi
praktis seperti telekonferensi, komunikasi dengan mesin manusia, keamanan, navigasi, dan lainnya. Microphone array
adalah tiruan dan pengembangan dari proses pendengaran manusia dengan dua telinga. Dalam penelitian ini akan
dilakukan proses penentuan lokasi sumber suara dengan salah satu metode yang umum digunakan dalam bidang ini yaitu
mengukur Time Difference of Arrival (TDOA), dimana akan dilakukan cross-correlation dari informasi yang diterima
oleh sepasang atau beberapa mikrofon. Setelah itu akan dilakukan estimasi untuk mencari nilai delay yang dapat
memaksimalkan cross-correlation itu sendiri. Nilai tersebut kemudian akan diproses dari persamaan geometri yang
dapat menghasilkan sudut sumber suara yang dihitung dari mikrofon acuan. Hasil penelitian sementara didapatkan
bahwa suara yang mempunyai rentang frekuensi yang tinggi lebih mudah dideteksi daripada yang mempunyai frekuensi
tunggal. Adapun sudut yang terdeteksi mempunyai error rata-rata 2,78o.
Kata kunci: Penentuan lokasi sumber suara, microphone array, time difference of arrival (TDOA)

PENDAHULUAN
Dalam penerapan teknologi saat ini fitur penentuan lokasi suara telah banyak diteliti, dikembangkan dan diterapkan.
Sensor pendengaran, khususnya pada robot atau peralatan elektronik lainnya, mempunyai kelebihan yaitu sumber
suara tidak harus berada dalam satu garis lurus dengan alat. Kelebihan tersebut dapat dengan melengkapi kemampuan
kamera (vision) dengan baik dalam rangka mencari lokasi seseorang atau kejadian menarik lainnya dalam sebuah
ruangan. Penentuan lokasi sumber dengan menggunakan sensor akustik (contohnya mikrofon dan hydrophone) telah
diaplikasikan ke dalam banyak bidang. Dalam pemrosesan sinyal sonar, yang menjadi fokus adalah bagaimana
menemukan lokasi sumber akustik bawah air dengan menggunakan hydrophone baik tunggal ataupun array (Nosal,
2013). Pada video conference untuk keperluan e-learning maupun distributed meeting, microphone array telah
dikembangkan sedemikian rupa untuk dapat menemukan posisi pembicara yang berada di dalam sebuah ruangan
(Zhang et all, 2008). Pencarian sinyal akustik juga telah digunakan untuk mengestimasi lokasi kendaraan pada sebuah
jaringan sensor nirkabel (Sheng & Hu, 2005) dan juga di-install pada sebuah robot untuk mencari lokasi operator
(manusia) di dalam sebuah bangunan (Mumolo et all, 2002).
Dalam penelitian ini akan dilakukan penerapan TDOA (Time Difference of Arrival) yang didapatkan dari
microphone array. Adapun sensor yang digunakan adalah directional mikrofon karena mempunyai sensitivitas yang
tinggi terhadap suara pada arah tertentu saja, berbeda dengan omni-directional mikrofon yang mempunyai sensitivitas
yang sama ke semua arah. Fitur ini tentunya merupakan sebuah nilai tambah untuk keperluan penentuan lokasi. Namun
karena memiliki sensitivitas yang tinggi, maka suara-suara yang bukan berasal dari sumber (derau dan gema) juga
akan ikut tertangkap dengan jelas. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah proses untuk menghilangkan derau tersebut
sebelum data akustik digunakan untuk kepentingan lokalisasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari
sudut dari sumber suara yang berasal dari suara terekam.
METODE PENELITIAN
Metode Pencarian Lokasi Sumber Suara
Time Difference of Arrival (TDOA)
Penentuan lokasi sumber suara ditentukan dari informasi tentang waktu tunda antar pasangan mikrofon. Estimasi
lokasi dari waktu tunda sudah pasti merupakan masalah non linier. Namun dengan menggunakan beberapa
pendekatan, akan dapat dicari solusi yang sederhana untuk memecahkan masalah ini.
Misalnya ada windowed frame dari N sampel data dengan 50% overlap. Untuk menentukan delaydari sinyal yang
tertangkap oleh dua mikrofon yang berbedadiperlukan untuk menetapkan pengukuran yang koheren dan jenis
pengukuran koheren yang paling umum adalah korelasi silang (cross-correlation) sederhana antara sinyal yang
diterima oleh dua mikrofon seperti pada (1),
𝑁−1

𝑅𝑖𝑗 (𝜏) = ∑ 𝑥𝑖 [𝑛]𝑥𝑗 [𝑛 − 𝜏]

(1)

𝑛=0

dimana 𝑥𝑖 [𝑛] adalah sinyal yang diterima oleh mikrofon i dan τ adalah correlation lag pada sampel. 𝑅𝑖𝑗 (𝜏) akan
bernilai maksimal apabila τ sama dengan offset antara dua sinyal yang diterima (Gay & Benesty, 2000). Permasalahan
yang terdapat pada (1) adalah kompleksitasnya yang tinggi. Solusinya adalah dengan menghitung pendekatan dalam
domain frekuensi dengan menghitung invers transformasi Fourier dari cross-spectrum untuk mengurangi
kompleksitas perhitungan seperti yang terdapat pada (2),
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𝑁−1

𝑅𝑖𝑗 (𝜏) ≈ ∑ 𝑋𝑖 (𝑘)𝑋𝑗 (𝑘)∗ 𝑒 𝑡2𝜋𝑘𝜏/𝑁

(2)

𝑛=0

dimana 𝑋𝑖 (𝑘) adalah transformasi diskrit Fourier dari 𝑥𝑖 [𝑛] dan 𝑋𝑖 (𝑘)𝑋𝑗 (𝑘)∗ adalah cross-spectrum dari 𝑥𝑖 [𝑛] dan
𝑥𝑗 [𝑛].
Permasalahan dalam pendekatan ini adalah bahwa korelasi tersebut sangat bergantung pada sifat statistik dari
sinyal sumber, Karena kebanyakan sinyal suara mempunyai frekuensi rendah, korelasi antara sampel yang berdekatan
akan bernilai tinggi sehingga akan menghasilkan peak yang lebar pada cross-correlation. Hal ini dapat diatasi dengan
melakukan proses whitening pada spectrum sinyal seperti pada (3) yang sesuai dengan invers dari transformasi Fourier
dari cross spectrum yang telah di normalisasi (whitened) (Valin et all, 2003).
𝑁−1
(𝑤)

𝑋𝑖 (𝑘)𝑋𝑗 (𝑘)∗

(2)
𝑒 𝑡2𝜋𝑘𝜏/𝑁
|𝑋𝑖 (𝑘)||𝑋𝑗 (𝑘)|
𝑘=0
SSL (Sound Source Localization)
Misalnya ada sebuah susunan sederhana yang terdiri dari sumber akustik dan rangkaian mikrofon seperti yang
digambarkan pada Gambar 1. Jika sumber akustik mengeluarkan sinyal suara 𝑟(𝑡), maka sinyal yang diterima oleh
mikrofon ke-𝑖 dapat dinyatakan dalam model matematis (4) dimana 𝛼𝑖 adalah faktor pelemahan akibat propagasi
sinyal akustik yang berjalan dari sumber suara ke mikrofon, 𝜏𝑖 adalah waktu propagasi dan 𝑛𝑖 (𝑡) merupakan gabungan
dari semua derau yang ada di dalam ruangan termasuk gaung dan gema.
𝑅𝑖𝑗

(𝜏) ≈ ∑

𝑠𝑖 (𝑡) = 𝛼𝑖 𝑟(𝑡 − 𝜏𝑖 ) + 𝑛𝑖 (𝑡)

(4)

Gambar 1. Susunan geometri untuk persoalan penentuan arah
Kemudian anggaplah 𝑑𝑖𝑗 adalah jarak antara pasangan mikrofon 𝑖 dan 𝑗, maka 𝛿𝑖𝑗 = 𝜏𝑗 − 𝜏𝑖 adalah beda waktu
kedatangan sinyal akustik antara kedua mikrofon. Dibawah asumsi penyederhanaan—pada dasarnya berasal dari teori
far-field (dimana jarak sumber suara diasumsikan jauh lebih besar daripada jarak microphone array), yaitu 𝑆𝑟𝑗 , 𝑆𝑟𝑖 ≫
𝑑𝑖𝑗 ≫ 𝜆 dimana 𝑆𝑟𝑖 , 𝑆𝑟𝑖 adalah jarak antara sumber 𝑟 dengan mikrofon 𝑖 dan 𝑗, 𝜆 adalah panjang gelombang dominan
dari sinyal—maka dapat ditentukan sudut Ψ kedatangan sumber akustik dari waktu tunda.
∆𝑠 = 𝑑𝑖𝑗 cos(𝜃) ≅ 𝑆𝑟𝑗 − 𝑆𝑟𝑖 = 𝑣(𝜏𝑗 − 𝜏𝑖 ) = 𝑣𝛿𝑖𝑗

(5)

Hal ini dijelaskan pada Gambar 1, dimana 𝑣 adalah kecepatan suara, sehingga sudut 𝜃 sangat mungkin untuk
diestimasi. Dengan menggunakan persamaan geometris maka akan memungkinkan untuk memperkirakan koordinat
(x, y) dari sumber akustik (Mumolo et all, 2003).
Tahapan Penelitian
Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Software Scilab, Software Microsoft Office 2007
dan file suara dengan format mono berekstensi .wav. Sebelum dilakukan proses deteksi lokasi, dilakukan pra
pengolahan file suara dengan cara menghilangkan derau (noise) agar hasil suara yang didapat lebih baik. Tahapan
penentuan lokasi sumber yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdapat pada Gambar 2.
Data yang digunakan adalah rekaman suara dari mikrofon dengan format .wav. Sinyal suara yang diterima
oleh mikrofon telah merupakan penggabungan dari sinyal asli yang ter-delay karena proses propagasi dan juga semua
derau dan gaung yang ada di dalam ruangan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pre-processing data sebelum
data benar-benar digunakan yaitu dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan derau tersebut. Pemodelan derau
yang tepat sangat penting dalam proses ini. Idenya adalah membuat filter untuk mengurangi suara-suara lain yang
bukan merupakan suara asli.
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Gambar 2. Tahapan Penentuan Lokasi Sumber Suara
Kemudian setelah didapatkan suara yang bebas derau, dilakukan proses TDOA yaitu cross-correlation antar dua
mikrofon. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bantuan transformasi Fourier untuk mengurangi
kompleksitas perhitungan. Setelah TDOA dilakukan, maka akan dicari nilai delay yang akan memaksimalkan nilai
cross-corelation ini. Nilai tersebut kemudian diproses dengan rumus geometri sehingga dihasilkan sudut sumber
suara. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan sudut sumber yang asli pada saat percobaan dilakukan.
Metode Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan di 2 tempat yaitu di studio musik berukuran 8 m x 4 m, dan di ruangan kelas di
Fakultas Teknik Universitas Islam Bekasi dengan lebar kelas sama dengan studio. Hal ini dilakukan dengan tujuan
membandingkan antara rekaman suara yang dilakukan di tempat kedap suara dan yang tidak. Adapun peralatan yang
digunakan adalah:
a. 4 buah directional microphone Boya MV-01
b. 1 buah soundcard Presonus FP 10
c. 4 buah converter Rode VXLR
d. 1 buah studio headphones Samson SR850
e. Software Cubase 7
f. Laptop
g. Express card
h. Busur derajat (dalam bentuk spanduk)
Alat-alat tersebut dipasang dengan konfigurasi seperti pada Gambar 3.
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Gambar 3. Konfigurasi pemasangan alat rekaman
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data-data suara yang direkam adalah data suara jentikan jari, hentakan kaki, tepuk tangan, kunci terjatuh dan sebuah
tone (nada) dengan frekuensi 440 Hz berdurasi 3 detik yang dihasilkan oleh aplikasi android. Empat jenis suara
tersebut (jentikan jari, hentakan kaki, tepuk tangan, kunci terjatuh) dipilih karena dianggap mempunyai rentang
frekuensi yang tinggi sehingga lebih mudah dideteksi (Valin et all, 2003), sedangkan suara kelima (tone) dipilih
sebagai pembanding karena suara ini mempunyai rentang frekuensi yang sedikit. Masing-masing suara dilakukan
percobaan sebanyak 3 kali dengan sudut dan jarak yang bervariasi. Jarak antara microphone adalah 6 cm karena itu
adalah jarak terbaik untuk pendeteksian suara (Fausi et all, 2015). Proses pengambilan suara dapat dilihat pada Gambar
4 dan sudut asli dari data yang diambil terdapat pada Tabel 1.
Pra-pengolahan suara dilakukan untuk mengurangi derau yang ada pada sinyal suara. Derau yang dapat dikurangi
adalah derau yang tertangkap pada saat proses pengambilan data berlangsung, bukan derau yang diakibatkan oleh
peralatan rekaman. Proses ini dilakukan pada domain frekuensi, sehingga langkah pertama adalah melakukan FFT
(Fast-Fourier Transform) pada sinyal terekam. Kemudian dilakukan proses filtering pada sinyal suara sehingga
menghasilkan suara yang mempunyai lebih sedikit derau. Hasil pengambilan data suara dan pre-processing sinyal
dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4. Dokumentasi Pengambilan Data di Studio
Tabel 1. Data Pengambilan Suara
Jenis Suara

Sudut Asli (derajat)
0
30
60
10
40
80
20
50
70
50
0
80
80
40
20

Tepuk Tangan

Ketukan Kaki

Kunci Jatuh

Jentikan Jari

Nada 440 Hz
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(a)

(b)

(c)
Gambar 5. Hasil pengambilan data yaitu (a) suara tepuk tangan dalam domain waktu, (b) suara tepuk tangan
dalam domain frekuensi dan (c) hasil pre-processing sinyal suara
Proses pendeteksian sudut suara dilakukan dengan melakukan cross-correlation antara 2 sinyal. Ada 4 buah
microphone yang digunakan dalam pengambilan data, oleh karena itu terdapat 4 buah sinyal terekam untuk satu
sampel suara yang akan mengakibatkan banyaknya proses cross-correlation yang harus dilakukan. Gambar 6 adalah
contoh salah satu proses cross-correlation dari dua buah sinyal yang sebelumnya telah dilakukan proses whitening.
Untuk mengurangi kompleksitas perhitungan tersebut, maka korelasi hanya dilakukan pada mikrofon dengan
amplitude tertinggi sebagai acuan dan dengan mikrofon yang mempunyai nilai tertinggi kedua. Indeks nilai yang
menyebabkan terjadinya puncak itulah yang akan diambil sebagai nilai acuan yang dianggap sebagai nilai delay sinyal.
Nilai delay sinyal yang terdeteksi di software kemudian dibagi oleh frekuensi sampling yang akan menghasilkan nilai
delay dalam satuan waktu. Nilai ini kemudian diproses dengan menggunakan persamaan geometri untuk mendapatkan
sudut datang sumber suara.

Gambar 6. Salah satu proses cross-correlation
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Tabel 2. Hasil pencarian sudut sumber suara
Jenis Suara

Sudut Asli (o)

Tepuk Tangan

Ketukan Kaki

Kunci Jatuh

Jentikan Jari

Nada 440 Hz
Rata-rata

0
30
60
10
40
80
20
50
70
50
0
80
80
40
20

Selisih Sudut Terdeteksi (o)
Studio
Kelas
2.1
1.4
2.8
2.4
2
4.5
3.8
4
3.1
3.5
3.7
4.1
1.2
2.1
1.4
1.4
1.1
2.5
1.3
3.1
1.9
2.1
2.4
3.8
4.3
3.6
3.6
3.5
2.9
3.7
2.506667
3.046667
2.78

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hasil deteksi sudut dari suara terekam di studio mempunyai
hasil yang lebih baik daripada yang direkam di kelas. Hal ini dikarenakan ruang kelas tidak mempunyai peredam dan
di kelas-kelas yang ada di sebelahnya sedang dilaksanakan perkuliahan yang mengakibatkan derau yang lebih banyak
daripada di studio. Namun hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dibuat masih terpengaruh oleh noise.
Suara yang mempunyai rentang frekuensi yang lebar (tepuk tangan, ketukan kaki dan jentikan jari) di studio
mempunyai error yang lebih kecil daripada tone. Hal ini diakibatkan oleh proses whitening yang dilakukan di awal
yang mengakibatkan setiap frekuensi mempunyai bobot yang sama terhadap proses korelasi. Artinya jika spektrum
yang dianalisa adalah sebuah nada tertentu, maka hanya sedikit sekali informasi yang dapat digunakan dalam mencari
sudut sumber dan cross-correlation yang terjadi akan didominasi oleh derau.
KESIMPULAN
Dengan menggunakan microphone array yang terdiri dari 4 buah microphone dalam satu bidang planar peneliti telah
berhasil membuat sistem yang dapat mendeteksi sudut dari sumber suara. Kesimpulan sementara yang dapat diambil
antara lain yaitu suara yang mempunyai rentang frekuensi yang besar menunjukkan hasil deteksi sudut yang lebih
baik. Selain itu suara yang direkam di studio juga mempunyai error yang lebih kecil dibandingkan suara yang direkam
di kelas, yang artinya pemodelan derau yang dilakukan masih kurang tepat karena sinyal suara masih terpengaruh oleh
derau sehingga perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Adapun hasil sudut terdeteksi mempunyai error rata-rata 2,78o.
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