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ABSTRACT 

Sometimes, while learning an instrumental music, music students find some difficulties in finding the exact timing while 
playing the notes. With digital signal processing, we can offer a solution by doing sound separation. Students can be 
more focus on how to get the exact timing. This process is called Blind Source Separation (BSS). One method that can be 
used is Independent Component Analysis. This research performs a sound separation from an audio file, consist of two 
types of sound instruments which are played together. The recording process is done using two microphone without 
knowing the distance between sources, microphone, and between them. The separation process is done using ICA 
combined with ARMA model. Combining those processes, we can get a better separation result. 
Keywords: BSS, ICA, ARMA.  
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Pada proses pembelajaran instrumen musik kebanyakan pemula mengalami kesulitan untuk menentukan timing yang 
tepat kapan dia harus memainkan nada-nada dari sebuah alat musik. Teknologi pengolahan sinyal digital dapat 
memberikan sebuah solusi yaitu dengan cara melakukan pemisahan sinyal audio dari sebuah rekaman musik 
instrumental. Proses ini disebut Blind Source Separation (BSS). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
melakukan proses BSS adalah Independent Component Analysis (ICA). Dengan adanya proses pemisahan ini, pemusik 
pemula dapat mempelajari teknik bermain musik dengan lebih mudah. Dari sisi komposer, proses ini sangat membantu 
dalam proses penerjemahan musik menjadi not balok.  
 
Dalam sebuah rekaman musik instrumental, suara dari berbagai alat musik biasanya cenderung memiliki hubungan yang 
harmonis dalam nada. Meskipun demikian setiap suara dari alat musik saling independent, sehingga dengan 
memanfaatkan sifat tersebut dapat dilakukan pemisahan suara. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Melakukan penelitian performansi algoritma ICA yang dipadukan dengan pemodelan ARMA dengan 
memperhatikan fungsi parameter jarak terhadap kondisi riil di lapangan.  

2. Melakukan analisis kinerja proses pemisahan suara dengan melihat RMSE dan MOS hasil pemisahan.  
 

2. Fundamental Theory 
2.1 Blind Source Separation (BSS) 
Blind Source Separation (BSS) adalah suatu ruang lingkup permasalahan yang membahas mengenai cara dan metode 
yang digunakan untuk memisahkan suatu sinyal tercampur menjadi sejumlah sinyal pembentuknya. Sebagai contoh, jika 
pada suatu ruangan terdapat tiga sumber suara yang dinotasikan dengan  dan ketiga sinyal tersebut saling 
menginterferensi dan saling tercampur, maka seolah-olah dalam ruangan tersebut hanya terdapat satu sumber sinyal. 
 
Pada kenyataannya sinyal yang ditangkap merupakan resultan dari ketiga sinyal pada ruangan tersebut. Secara matematis 
keadaan tersebut dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut: 
 

  (1.2) 
  (2.1) 
                                                                 (1) 
 

 dan  adalah sinyal yang dirasakan oleh tiga penerima yang berbeda. Dari persamaan di atas dapat dilihat 
bahwa suatu amplitudo sinyal resultan dengan faktor koreksi (koefisien pencampur) . Istilah blind pada BSS digunakan 
karena informasi mengenai sinyal asli sangatlah sedikit sehingga proses ekstraksi untuk mendapatkan kembali sinyal asli 
menjadi sangat sulit. 

 
Dengan melakukan asumsi bahwa nilai faktor koreksi  yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan nilai 
yang cukup besar menyebabkan matriks pada persamaan (1) invertible sehingga didapatkan persamaan: 

 (2.2) 
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                                                                (2) 
Pada persamaan (2) komponen yang merupakan variabel invers yang digunakan untuk mendefinisikan nilai  
dan . Dari persamaan (1) dan (2) terlihat bahwa masalah utama pada metode BSS adalah dalam penentuan 
persamaan linier untuk mempresentasikan fungsi sinyal tercampur, karena pada dasarnya setiap komponen pembentuk 
sinyal resultan dapat ditarik nilainya dari variabel yang ada dalam persamaan (2). 
 
2.2 Independent Component Analysis 
2.2.1 Definisi ICA 
ICA merupakan suatu teknik perhitungan statistik untuk menemukan faktor-faktor tersembunyi yang mendasari 
sekumpulan variabel random, pengukuran atau sinyal-sinyal. Salah satu aplikasi metode ICA yaitu digunakan untuk 
memisahkan sinyal-sinyal tercampur yang berasal dari sumber yang saling bebas statistik. Asumsi pengamatan dilakukan 
pada  linier pencampuran  dari  komponen bebas. 
 

                                                         (3) 

 
Dimana  menyatakan  pengamatan vektor random diasumsikan diketahui,  menyatakan  sumber vektor 
random diasumsikan tidak diketahui. Demikian pula halnya dengan  yang menyatakan  matriks pencampur 
kombinasi linier diasumsikan tidak diketahui. Independent Component Analysis digunakan untuk mengestimasi matriks 

 dan , dengan objek pengamatan hanya pada vektor random . 
                                                                                          (4) 
Persamaan (4) dapat juga ditulis dengan, 
                                                                                        (5) 
Persamaan (3) tidak lagi menggunakan komponen domain waktu  di dalam persamaannya seperti pada persamaan (1) 
dan (2), karena ICA menganggap bahwa antara komponen pengamatan yang satu dengan yang lainnya  merupakan 
komponen yang saling bebas seperti halnya komponen  Selain itu ICA tidak mengolah data secara keseluruhan pada 
waktu yang bersamaan, tetapi memecah data masukan per-satuan waktu sehingga komponen waktu  dapat dihilangkan. 
ICA berbeda dengan Principal Component Analysis (PCA), karena PCA hanya melakukan pemisahan berdasarkan 
covariance, jika , maka PCA menganggap kedua sinyal saling bebas. Perbedaan tersebut sekaligus merupakan 
kelebihan ICA, karena covariance tidak dapat dijadikan tolok ukur kebebasan antar komponen. 
 
Komponen bebas  merupakan variabel tersembunyi, untuk menganalisis komponen bebas  didasarkan pada asumsi 
sederhana bahwa komponen  adalah saling bebas statistik dan mempunyai distribusi nongaussian. Fungsi pdf dari 
variabel yang berdistribusi gaussian sangat simetrik sehingga tidak mengandung informasi tentang arah dari tiap kolom 
pada matriks , dan matriks pencampur yang tidak diketahui berbentuk matriks persegi. Setelah mengestimasi matriks 

, maka didapatkan matriks inversnya dan dinotasikan dengan  yang selanjutnya akan digunakan untuk mendapatkan 
komponen-komponen bebas. 
                                                                                          (6) 
Jika  merupakan non-mixing lalu didapatkan persamaan,  
                                                                                             (7) 
dimana  adalah matriks identitas, maka  merupakan copy dari . Selanjutnya untuk mendapatkan komponen-
komponen bebasnya digunakan persamaan, 
  (8) 
Sebagai ilustrasi untuk memudahkan dalam memahami ICA, diberikan dua buah sumber sinyal  dan  yang 
kemudian dicampur sehingga menjadi dua buah sinyal yang saling dependent. Dengan menggunakan metode ICA 
memungkinkan untuk memisahkan dua sumber sinyal asli  dan  dari campurannya  dan . 

 
2.2.2 Prinsip Perhitungan ICA 
Agar invers matriks  dapat ditentukan, ICA melakukan beberapa asumsi terhadap data yang akan diolah, asumsi 
tersebut adalah: 

a. Data bersifat Non-Gaussian 
Hal ini dilakukan karena data ICA tidak dapat menghitung data gaussian. Misalkan suatu data gaussian  dan 

, yang saling tidak berkorelasi (uncorrelated), maka didapatkan joint density sebagai berikut: 
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    (9) 
Salah satu syarat untuk menentukan matriks pencampur adalah data yang diolah tidak tersebar secara simetris 
agar dapat dicari fungsi yang memetakan nilai matriks pencampur dalam suatu baris dan kolom tertentu. 

b. Data Statistically Independent 
Walaupun data yang diolah tidak bersifat stastically independent namun data tersebut akan diolah dengan 
mengasumsikan bahwa data tersebut statistically independent. Asumsi tidak dilakukan dengan menganggap 
bahwa data statistically independent secara keseluruhan, namun asumsi dilakukan dengan menganggap bahwa 
data statisstically independent setiap selang waktu observasi . 

c. Square Mixing Matrix 
Mixing Matrix  adalah hasil primer dari algoritma ICA, sedangkan Independent Component merupakan hasil 
sekunder yang didapatkan melalui fungsi invers. Mixing matrix diasumsikan mempunyai bentuk square/persegi 
untuk memudahkan kalkulasi algoritma ICA. 

d. Data tercampur secara linier 
Untuk memudahkan perhitungan, data diasumsikan merupakan hasil perkalian antara matriks sinyal asli dengan 
matriks pencampur. 

Secara garis besar sinyal yang tercampur dapat dipisahkan kembali jika memenuhi syarat: 
1. Sinyal sumber  adalah sinyal yang saling bebas (independent). 
2. Sinyal sumber  mempunyai distribusi non-Gaussian. 
3. Determinan  bukan nol, artinya matriks  mempunyai invers . 
4. Jika terdapat  sumber bebas maka minimal harus terdapat  penerima.  dan  dengan . Dalam penelitian 

ini  sehingga matriks pencampur  mempunyai dimensi persegi (square). 
 

2.2.3 FastICA 
Pada bagian algoritma ICA terdapat suatu tahapan yang disebut pre-process. Tahapan ini ditujukan untuk meningkatkan 
kemampuan ICA dalam mengestimasi matriks dekomposisi sehingga kualitas keluaran yang akan dihasilkan algoritma 
ICA dapat ditingkatkan. Blok pre-process terdiri atas tiga bagian, yaitu remmean, whitenv, dan pcamat. 

1. Remmean 
Remmean atau centering adalah tahapan pre-process yang dilakukan untuk membuang mean/removing mean, 

. Pada tahapan ini data masukan diolah sehingga didapatkan matriks rata-rata/mean. Matriks pusat 
inilah yang kemudian akan diolah ke tahapan selanjutnya, sedangkan matriks rata-rata akan ditambahkan saat 
algoritma ICA telah selesai dilakukan. 
   (10) 
Dimana: 

 matriks baru/tanpa mean 
 matriks lama/mengandung mean 

 mean 
Dengan melakukan proses remmean data yang akan diproses memiliki tingkat kompleksitas dan ukuran yang 
lebih kecil dibandingkan data awal, hal ini akan memudahkan proses komputasi yang dilakukan sehingga 
keluaran yang didapat diharapkan akan memiliki kualitas yang lebih baik.  

2. Whitenv 
Setelah proses remmean, tahapan pre-process selanjutnya adalah whitenv. Pada tahap ini data ditransformasikan 
sehingga didapatkan vektor data baru dengan karakteristik: 
a. Antar baris yang satu dan yang lain tidak saling berkorelasi 
b. Memiliki variasi yang sama. 
c. Kovarians matriks = matriks identitas (I) 
Keuntungan dari proses whitening adalah 
a. Mengurangi kompleksitas data sehingga memudahkan kalkulasi pada tahap selanjutnya. 
b. Mengerjakan hampir setengah dari tugas algoritma ICA. Hal ini dimungkinkan karena proses whitening 

akan mengurangi jumlah independent components yang harus diestimasi hingga setengahnya. Matriks yang 
memiliki nilai variansi yang sama dan saling berkorelasi pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. 
Sehingga jika terdapat sejumlah data dengan variasi yang sama, maka hanya perwakilan dari data tersebut 
yang akan diolah. Data yang diproses pada tahap selanjutnya hanya data yang memiliki variasi yang 
berbeda dan tidak saling berkorelasi. 

3. PCAmat 
PCAmat adalah proses yang ditujukan untuk mengurangi jumlah redundancy/pengulangan yang terjadi di dalam 
data yang diobservasi. Sehingga data yang diolah benar-benar data yang tidak mengandung pengulangan. 
Pembuangan data redundant oleh pcamat hanya didasarkan pada sifat korelasi antar elemen yang terdapat di 
dalam data tersebut. 
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2.3 Autoregressive Moving Average 
Proses dari autoregressive moving average didapatkan dengan cara menggunakan filter rekursif ke dalam derau putih 

 
Gambar 1. Proses ARMA 

 adalah fungsi transfer suatu sistem liner, kausal, tidak berubah terhadap waktu yang mempunyai pole sebanyak  
dan zero sebanyak . 

   (11) 

 
Asumsi adalah bahwa sistem mempunyai fungsi transfer  stabil. Bila  adalah sinyal yang dihasilkan oleh 

 dan masukan  adalah derau putih, maka  adalah suatu proses acak yang stasioner arti luas (WSS). Bila 
spektral daya derau putih , maka: 

   (12) 

 
2.3.1 Proses Autoregressive (AR) 
Proses AR adalah hal khusus proses  bila  dan . Sinyal  adalah keluaran yang 
dihasilkan dengan melewatkan derau putih  melalui sebuah filter dengan fungsi transfer: 

   (13) 

 disebut proses Autoregressive orde . 
 
2.3.2 Proses Moving Average (MA) 
Proses MA adalah hal khusus proses  bila  dan . Sinyal  adalah keluaran yang 
dihasilkan dengan melewatkan derau putih melalui sebuah filter dengan fungsi transfer  
   (14) 

 
3. Metode Penelitian 
Metodologi penyelesaian masalah pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Suara masukan. 

Data suara masukan pertama berupa rekaman musik instrumental dari dua buah alat musik dengan format *wav 
dengan memperhatikan parameter jarak pencampurnya. Data suara masukan kedua adalah rekaman musik 
instrumental tanpa diketahui parameter jarak pencampurnya. Frekuensi sampling audio yang digunakan adalah 
44100 Hz. Dari dua data tersebut dibuat sebuah simulasi menggunakan software Matlab, untuk melakukan 
pemisahan suara berdasar jenis alat musik yang dimainkan dengan menggunakan metode ICA dan pemodelan 
ARMA. 

b. Testing dan analisis hasil 
Tahap ini meliputi pengujian terhadap sistem yang telah dibangun sekaligus melakukan analisis terhadap hasil 
dengan memberikan berbagai nilai masukan ke dalam sistem. Keluaran dari simulasi ini dihitung performansinya 
dengan cara melakukan pencatatan terhadap perbedaan suara sinyal asli dan suara hasil pemisahan. Pencatatan yang 
dilakukan berupa nilai Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Opinion Square (MOS). Pengambilan 
kesimpulan dibuat mencakup evaluasi tahap akhir dari simulasi program, baik kelebihan maupun kekurangan 
program simulasi. 

 
4. Blok Diagram Sistem 
Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem yang dapat memisahkan suara pada sebuah rekaman musik instrumental yang 
berasal dari dua jenis alat musik yang berbeda dengan menggunakan metode ICA dan dikombinasikan dengan pemodelan 
ARMA. Pemodelan sistem yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
4.1 Sinyal Masukan 
Sinyal masukan yang digunakan terdiri dari dua jenis sinyal suara. Suara masukan pertama berupa file rekaman musik 
instrumental dari dua buah alat musik yang sudah jadi dalam format *.wav. Untuk suara masukan kedua adalah rekaman 
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musik instrumental yang didapatkan dengan melakukan perekaman dengan dua buah mikrofon pada jarak tertentu. Proses 
pencampuran ini diilustrasikan pada Gambar 3. 
 

 

Gambar 2. Flowchart Perancangan Sistem 

 

 

Gambar 3. Proses Pencampuran Sinyal Suara 

 
4.2 Pemisahan Sinyal Audio 
Sinyal yang diterima adalah sinyal yang sudah tercampur. Proses dimulai dari preprocessing yang kemudian dilanjutkan 
dengan proses FastICA. 

 
4.2.1 Preprocessing ICA 
Tujuan dari preprocessing adalah untuk meningkatkan ketepatan algoritma ICA dengan cara mengurangi jumlah 
Independent Component yang harus diestimasi dan menurunkan tingkat kompleksitas data. 

1. Remmean/Centering 
2. Whitening 

 
4.2.2 FastICA 
Algoritma FastICA adalah sebagai berikut: 

1. Memilih sebuah nilai awal vektor kompleks  secara acak. 

2. Menghitung nilai  yang baru: 

  (15) 

3. Menormalkan nilai  yang baru: 
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   (16) 

4. Memeriksa konvergensi, bila tidak konvergen maka kembali ke langkah 2. 
Konvergen berarti bahwa nilai-nilai yang lama dan baru dari    pada arah yang sama, dimana dot-product-nya 
sama dengan atau mendekati satu. 
 

5. Pengujian dan Analisis 
5.1 Pengujian 
Untuk mengetahui performansi dari penerapan metode ICA dan ARMA, dilakukan sebuah analisis terhadap kinerja 
sistem yang telah dirancang sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian 3. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur 
seberapa besar tingkat keberhasilan sistem berdasar pada kualitas sinyal keluaran hasil simulasi.  
 
5.2 Proses Pencampuran dan Pemisahan Sinyal Suara 
Pada penelitian ini, proses pencampuran dilakukan dengan cara melakukan perekaman dua sinyal suara dari dua buah alat 
musik, yaitu gitar dan keyboard, menggunakan dua buah mikrofon.  

 
Gambar 4. Proses Pencampuran dan Pemisahan Sinyal Audio 

Dari enam suara musik yang telah direkam dan disimpan sebelumnya, dikelompokkan menjadi tiga kelompok sumber 
suara masukan yaitu: 

1. File Gundul_Gitar.wav dengan Gundul_Keyboard.wav. 
2. File BlueRose_Gitar.wav dengan BlueRose_Keyboard.wav. 
3. File Musik_Gitar.wav dengan Musik_Keyboard.wav. 

Dari ketiga kelompok masukan tersebut dilakukan perekaman dengan dua skenario, yang pertama yaitu dengan 
memperhatikan parameter jarak  dan . Serta dengan tanpa memperhatikan parameter jarak. 

5.2.1 Analisis skenario pertama 
Dengan memperhatikan parameter jarak                     dan       dilakukan proses pencampuran dengan beberapa kombinasi 
jarak. 

a. ; ; ;  

b. ; ; ;  

c. ; ; ;  

Proses berikutnya yaitu melakukan proses remmean atau centering. Pada tahap ini data diolah sehingga diperoleh nilai   
sebagai variabel yang mempunyai rataan nol. Proses centering dilakukan untuk mengurangi kompleksitas data yang akan 
diolah pada proses whitening.  

 
Gambar 5. Plot Distribusi Sinyal Suara Setelah Proses Remmean/Centering 

 
Gambar 6. Plot Distribusi Sinyal Suara Setelah Proses Whitening 
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Setelah proses whitening dilakukan, suara masih terdengar tercampur. Oleh karena itu, dilakukan proses FastICA untuk 
menghasilkan suara keluaran yang saling independent. 

 
Gambar 7. Plot Distribusi Sinyal Suara Setelah Proses Fastica 

Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, sinyal keluaran gitar dan keyboard, hasilnya terkadang terbalik. Sinyal suara 
hasil ICA 1 yang seharusnya berupa suara gitar ternyata hasil keluarannya berupa sinyal suara keyboard, begitu pula 
sebaliknya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari metode ICA bahwa komponen bebas yang dihasilkan dapat 
berubah-ubah urutannya. 

 
5.3  Nilai Root Mean Square Error (RMSE) 
Perhitungan RMSE dilakukan untuk membandingkan kualitas sinyal keluaran proses ICA. Dari skenario 1 dan skenario 2 
terlihat bahwa hasil perhitungan RMSE, pada proses perekaman dengan jarak sumber suara dengan mikrofon pencampur 
lebih jauh menghasilkan nilai RMSE yang lebih kecil bila dibandingkan dengan jarak sumber suara yang lebih dekat 
dengan mikrofon pencampur. Dengan demikian berarti jarak sumber suara yang terlalu dekat dengan mikrofon dapat 
mengurangi performansi dari proses pemisahan suara. Hasil perhitungan nilai RMSE yang besar dikarenakan masih 
adanya korelasi antara sinyal keluaran dan masukan. 
 
Untuk lebih jelasnya, hasil pengujian nilai korelasi dan RMSE pada skenario 1 dan skenario 2 dapat dilihat pada Gambar 
8. 
 

 
Gambar 8. Grafik Nilai RMSE dan Korelasi Pada Skenario 1 dan 2 

 
5.4 Analisis Kualitas Sinyal Keluaran Dari Hasil MOS 
Hasil uji MOS pada skenario 1 dapat dilihat pada gambar berikut. 

  
Gambar 9. Hasil Rata-Rata Nilai MOS  

 
6. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian pada penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai korelasi dari data sinyal suara yang digunakan menunjukkan nilai korelasi yang mendekati nilai nol. 
Disamping itu, telah dibuktikan juga data sinyal suara yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang 
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saling independent. Hal ini dilihat dari pola distribusi data masukannya. Sehingga data-data yang ada dapat 
digunakan untuk proses pemisahan menggunakan ICA. 

2. Nilai kurtosis dari data sinyal suara yang digunakan memiliki nilai . Nilai kurtosis terbesar yaitu 
pada file Musik_Keyboard.wav yaitu sebesar 10.1052 dan nilai kurtosis terkecil yaitu pada file 
Gundul_Gitar.wav. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa parameter yang tepat digunakan adalah 
approach deflation dan linearity tanh. 

3. Pada pengujian skenario 1, dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak sumber dengan mikrofon maka 
performansi proses ICA dapat menurun. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi, RMSE dan MOS yang 
didapatkan. Nilai terendah terjadi pada file BR_3a.wav dan BR_3b.wav dengan nilai korelasi: 4x10-9 dan RMSE: 
0.2702 dimana file rekaman tersebut merupakan hasil perekaman dengan jarak sumber terdekat dengan mikrofon 
yaitu 10 cm.  

4. Pada pengujian skenario 2, hasil pemisahan terbaik terjadi pada file Camp_10a.wav dan Camp_10b dengan nilai 
RMSE 0.1172 dan nilai korelasi 7.05 x 10-12. 

5. Kelemahan dari metode ICA bahwa komponen bebas yang dihasilkan melalui kalkulasi ICA dapat berubah-ubah 
urutannya. Dari hasil simulasi yang nenunjukkan bahwa sinyal suara  yang seharusnya suara gitar ternyata 
hasil keluarannya suara keyboard dan sebaliknya. 
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