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ABSTRACT 
The Voice Transformation (VT) system is a system that has the  capability to modify the source speaker utterance, so that 
the utterance can be heard as a target speaker utterance. This system can be put adjacent to other systems such as text-
to-speech system. The system proposed in this paper is a system that utilizes the spectral envelope of the  source 
speaker’s speech utterance and residual prediction of the target speaker’s speech utterance. Spectral parameters are 
mapped using a locally linear transformation based on Gaussian mixture models whose parameters are trained by joint 
density estimation. The VT system is setup using Matlab. Furthermore, a listening test is conducted in order to examine 
the similarity between the input and output. 
Keywords: Voice Transformation, Spectral Envelope, Residual Prediction, Gaussian mixture model, Matlab 
 
1. Pendahuluan 
Transformasi suara tergolong ruang riset baru pada bidang pengolahan sinyal ucapan. Transformasi suara adalah suatu 
teknik bagaimana memodifikasi atau mengubah warna suara pembicara sumber ke warna suara pembicara target. Sistem 
Transformasi Suara (STS) ini biasanya tidak berdiri sendiri dan  biasanya disandingkan dengan sistem lain seperti sistem 
TTS (text-to-speech). Untuk melakukan proses transformasi, selubung spektral sinyal ucapan pembicara sumber 
dipetakan frame per frame dengan menggunakan suatu fungsi transformasi. Fungsi transformasi yang digunakan berbasis 
GMM (Gaussian Mixture Model) dimana parameter-parameternya diestimasi dengan algoritma EM (Expectation-
Maximization). 
 
Untuk mendapatkan kembali sinyal ucapan hasil transformasi yang masih dalam bentuk frame-frame koefisien LPC 
(linear predictive coding), prediksi residu dari pembicara target digunakan sebagai eksitasinya. Uji dengar akan 
dilakukan untuk menguji performansi dari sistem ini. Pada uji ini akan diperlihatkan seberapa baik kualitas sinyal ucapan 
hasil transformasi yang dihasilkan. Kualitas sinyal ucapan hasil transformasi dikatakan baik jika suara hasil transformasi 
memiliki kemiripan dengan suara target. 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Deskripsi Tentang Sistem Transformasi Suara 
Ada dua mode dasar dalam STS, yaitu: mode training dan mode transformation. Ilustrasi kedua mode di atas bisa dilihat 
pada Gambar 2.1. 
 

 
 (a) Mode Training 

 
(b) Mode Tranformation 

Gambar 2.1. Mode Dasar Dalam STS [3] 
 
STS harus memiliki minimal tiga komponen yaitu: speech corpus, model dan ciri-ciri ucapan, dan fungsi transformasi. 
 
2.2 Gaussian Mixture Model (GMM) 
Gaussian pdf untuk n-dimensi variabel acak x ~ ( )∑,µN  memiliki formula sebagai berikut[3,6]: 
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Gaussian Mixture Model (GMM) merupakan kombinasi dari distribusi Gaussian. Dengan demikian, suatu mixture dari Q 
Gaussian dapat ditulis sebagai weighted sum dari densitas Gaussian. Weighted mixture dari Gaussian bisa dituliskan 
sebagai berikut[2,3,6]: 
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dimana qα  selalu positif ( qα  > 0) untuk setiap q = 1, 2, ..., Q  dan memiliki jumlah sama dengan 1 (∑
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Peluang bersyarat dari GMM untuk kelas q dimana x diketahui diturunkan dengan memakai aturan Bayes, sehingga 
diperoleh persamaan[6] : 
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2.3 Gaussian Mixture Model untuk Regresi 
Tujuan dari analisa regresi adalah untuk memprediksi data keluaran dari data masukan yang diketahui. Regresi 
diformulasikan sebagai penjumlahan bobot (weighted sum) dari pemodelan linier dimana weight (bobot) memiliki 
korespondensi dengan posterior probability dari masukan yang diketahui yang merupakan milik dari kelas khusus. 
Formulanya adalah sebagai berikut[3]: 
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dimana Wq adalah matriks transformasi dan bq adalah vektor bias dari kelas q. 
 
3. Perancangan Sistem Transformasi Suara 
STS yang diajukan memiliki empat tahap yang harus dilalui. Keempat tahap tersebut adalah Analysis, Training, 
Transformation dan Synthesis. 
 
Pada tahap analysis, ada beberapa proses yang dilakukan yaitu melakukan preemphasis terhadap sinyal ucapan yang 
masuk, melakukan framing terhadap sinyal ucapan yang telah di-preemphasis, menghitung koefisien LPC untuk setiap 
frame sinyal ucapan, dan mengkonversikan koefisien LPC ke parameter line spectral frequencies (LSF). Informasi 
mengenai selubung spektral terdapat pada koefisien LPC. Preemphasis ini sebenarnya adalah suatu filter yang biasanya 
memiliki formula sebagai berikut : 
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dimana nilai 19,0 ≤≤
∧

a . Dalam penelitian ini diambil 
∧

a = 0,95. Alasan digunakannya filter preemphasis ini adalah: 
(1) untuk menghilangkan kontribusi spektral dari larynx dan lip secara efektif sehingga analisa bisa difokuskan untuk 

mencari parameter-parameter yang hanya berhubungan dengan vocal tract dan 
(2) untuk mencegah ketidakstabilan numerik. 
 
Pada tahap training, ada beberapa proses yang harus dilakukan yaitu menghitung parameter LPC dari pembicara target, 
melakukan dynamic time warping (DTW) terhadap fitur sumber dan target, menghitung parameter-parameter GMM dan  
menghitung residu dari pembicara target. Lihat kembali Gambar 2.1.(a). Untuk melakukan proses training diperlukan 
parameter baik dari parameter sumber maupun target. Kemudian, parameter ini disesuaikan. Untuk keperluan 
penyesuaian ini digunakan suatu metode yaitu metode dynamic time warping (DTW). Tujuan DTW ini adalah untuk 
memodifikasi aliran fitur sinyal ucapan sumber dan target sedemikian sehingga aliran fitur yang dihasilkan bisa dianggap 
sebagai penggambaran fonetic yang sama untuk tiap-tiap frame sinyal ucapan sumber dan target. Dengan kata lain, DTW 
ini akan menghasilkan frame-frame sinyal ucapan yang bersesuaian antara sumber dengan target.  
 
Parameter GMM (α,µ,Σ) diestimasi dengan menggunakan algoritma Expectation-Maximization yaitu suatu metode iterasi 
untuk menghitung parameter kemungkinan yang maksimum. Sebagai nilai awal, α= 1/k dimana k = 1,2, ..., K. K adalah 
jumlah komponen mixture atau sama dengan banyaknya cluster. µ sama dengan codevector K yang dihasilkan oleh 
algoritma Vector Quantization (VQ). Penjelasan lebih rinci mengenai  VQ ini bisa dibaca di[5]. Σ sama dengan  matriks 
identitas dengan dimensi matriks 2x2. Karena algoritma Expectation-Maximization merupakan proses iterasi sangat 
mungkin matriks kovariansi ini mendekati kondisi singular. Jika suatu matriks singular maka matriks tersebut tidak 
memiliki invers. Hal ini harus dihindari. Untuk mengantisipasi hal ini, dilakukan penambahan suatu konstanta terhadap 
komponen matriks diagonal dari matriks kovariansi ini pada setiap iterasinya. Dalam penelitian ini, konstanta yang 
digunakan adalah 0.00001. Nilai tersebut diperoleh dari hasil eksperimen[1]. Iterasi akan dihentikan jika proses iterasinya 
sudah sampai 10 kali[3]. Proses ini akan menghasilkan parameter-parameter GMM berupa nilai mean, matriks kovariansi 
dan prior probability. Untuk mendapatkan nilai-nilai parameter GMM tersebut digunakan source code yang diperoleh 
dari Ian T Nabney[4,7]. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang digunakan untuk memperoleh parameter fungsi 
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transformasi. Parameter fungsi transformasi ini akan digunakan untuk mentransformasi selubung spektral dari pembicara 
sumber. 
 
Tahap transformation ini terdiri dari dua proses yaitu :melakukan transformasi dengan menggunakan parameter-
parameter yang diperoleh pada tahap training dan mengkonversikan nilai parameter LSF yang ditransformasi kembali ke 
koefisien prediksi linier. Untuk melakukan proses transformasi ini diperlukan suatu fungsi yang memetakan nilai 
parameter LSF dari pembicara sumber ke pembicara target. Fungsi tersebut diperoleh dari Gaussian mixture regression 
model yang memiliki persamaan seperti persamaan (4). Pada persamaan ini, ada tiga parameter yang harus ada yaitu 
parameter bobot Wq, bias bq dan parameter posterior probability. Ketiga variabel ini diperoleh dari tahap training. 
 
Pada tahap synthesis, selubung spektral hasil tranformasi akan digunakan untuk menghasilkan sinyal ucapan yang utuh. 
Selubung spektral ini berupa nilai-nilai koefisien LPC yang baru. Akan tetapi, selubung spektral saja belum cukup untuk 
mendapatkan sinyal ucapan yang utuh tersebut. Diperlukan suatu eksitasi untuk tujuan tersebut. Eksitasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah prediksi residu dari sinyal ucapan pembicara target yang diperoleh pada tahap training. 
Karena pemanfaatan kedua parameter ini (selubung spektral hasil transformasi dan prediksi residu dari sinyal ucapan 
pembicara target), maka STS ini diusulkan sebagai STS dengan algoritma SEM-RP (Spectral Envelope Mapping and 
Residu Prediction. Blok diagram STS yang diajukan dalam penelitian ini bisa dilihat pada Gambar 1. 
 
4. Evaluasi 
Pengujian dan analisa terhadap performansi STS ini meliputi evaluasi secara objektif dan subjektif. Pada evaluasi secara 
objektif akan dihitung signal-to-noise ratio (SNR) antara sinyal asli (suara target) dengan suara hasil transformasi (suara 
hasil sintesa). Pada evaluasi secara subjektif akan dilakukan uji dengar untuk menguji performansi dari sistem tersebut. 
Pada uji ini akan diperlihatkan seberapa baik kualitas sinyal ucapan hasil transformasi yang dihasilkan. Kualitas sinyal 
ucapan hasil transformasi dikatakan baik jika suara hasil transformasi memiliki kemiripan dengan suara target. 
 

Tabel 1. Hasil Pengujian dengan Menggunakan SNR 
Kombinasi Sinyal Ucapan SNR (dB) Keterangan 

P  W selamat 4,0393 training 
W  P selamat 2,8187 training 
P  P selamat 2,2669 training 

W  W selamat 1,1258 training 
P  W pengolahan -2,3511 nontraining 
W  P pengolahan -3,029 nontraining 
P  P pengolahan -3,4485 nontraining 

W  W pengolahan  -2,4109 nontraining 
Keterangan : P=Pria; W=Wanita 

 
Tabel 1. menunjukkan hasil pengujian dengan menggunakan SNR. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kombinasi pria ke 
wanita memiliki SNR yang paling tinggi (pada kasus dengan training dan tanpa training). Artinya, transformasi suara 
pria ke wanita memiliki kualitas hasil yang paling baik secara objektif jika dibandingkan dengan kombinasi yang lain. 
Kata yang di-training memiliki SNR yang relatif lebih tinggi daripada kata yang tidak di-training. Pada kasus training, 
kata ‘selamat’ dibangkitkan dengan menggunakan prediksi residu kata ‘selamat’ dari pembicara target. Pada kasus 
nontraining, kata ‘pengolahan’ juga dibangkitkan dengan menggunakan prediksi residu kata ‘selamat’ dari pembicara 
target. Hal inilah yang menyebabkan mengapa nilai SNR antara sinyal ucapan hasil transformasi yang diperoleh dengan 
training memiliki nilai yang relatif lebih tinggi daripada nilai SNR nontraining. Meskipun demikian, bukan berarti sinyal 
ucapan hasil transformasi yang diperoleh tanpa training gagal total. Suara sumber berhasil ditransformasi ke suara target 
hanya saja secara kualitas sinyal ucapan tertransformasi yang dihasilkan lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan 
sinyal ucapan yang di-training. 

 
 

Gambar 4.1. Blok Diagram Sistem Transformasi Suara berbasis Pemetaan Selubung Spektral & Prediksi Residu 
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Untuk uji dengar digunakan kategori sebagai berikut: 
 

Tabel 2.  Kategori Uji Dengar 
Score Kualitas Level Kemiripan 

1 Sangat Buruk tidak mirip dan tidak dimengerti 
2 Buruk tidak mirip dan susah dimengerti 
3 Cukup tidak mirip tapi mudah dimengerti 
4 Baik mirip tapi bisa dibedakan 
5 Sangat Baik mirip dan tidak bisa dibedakan 

 
Tabel 3. Hasil Uji Dengar Dengan Algoritma  SEM-RP 

Kombinasi Sinyal Ucapan MOS Keterangan 
P  W Selamat 4,17 training 
W  P Selamat 4,23 training 
P  P Selamat 4,5 training 

W  W Selamat 4,13 training 
P  W Pengolahan 3,27 nontraining 
W  P Pengolahan 3,17 nontraining 
P  P pengolahan 2,8 nontraining 

W  W pengolahan  3,17 nontraining 
Keterangan : P=Pria; W=Wanita 

 
Tabel 3 menunjukkan hasil uji dengar dengan MOS (Mean Opinion Scores) menggunakan algoritma SEM-RP. Dari tabel 
tersebut dapat dilihat bahwa kombinasi pria  pria (training) memiliki nilai MOS paling tinggi. Nilai MOS untuk 
kombinasi ini mendekati kategori “sangat baik” artinya kualitas sinyal ucapan hasil transformasi yang dihasilkan mirip 
dengan suara target dan hampir tidak bisa dibedakan. Jika sinyal yang dihasilkan sudah mirip  maka informasi yang 
didengar sudah pasti bisa dimengerti dengan mudah.  
 
Kombinasi pria  wanita (training), wanita  pria (training) dan wanita  wanita (training) memiliki nilai MOS 
dengan kategori “baik” artinya kualitas sinyal ucapan yang dihasilkan mirip dengan suara target, tetapi suara hasil 
transformasi tersebut masih bisa dibedakan antara suara target yang asli dengan suara target hasil transformasi. 
Kombinasi pria  wanita (nontraining), wanita  pria (nontraining) dan wanita  wanita (nontraining) memiliki nilai 
MOS sedikit di atas kategori “cukup” artinya sinyal ucapan hasil transformasi belum mirip dengan suara target, tetapi 
warna suara pembicara sumber berhasil diubah. Kombinasi pria  pria (nontraining) memiliki nilai MOS yang paling 
rendah dari algoritma SEM-RP ini. Nilai MOS untuk kombinasi ini masih mendekati kategori “cukup” yang berarti 
kualitas sinyal ucapan hasil transformasi masih tidak mirip dengan suara target, tetapi informasi yang didengar masih 
bisa dipahami atau dimengerti dengan mudah. Pada algoritma SEM-RP terlihat bahwa sinyal ucapan yang dihasilkan 
dengan training memiliki kualitas yang lebih baik daripada sinyal ucapan yang dihasilkan tanpa training. Hal ini wajar 
karena sinyal eksitasi yang digunakan untuk menghasilkan kembali sinyal ucapan pembicara sumber yang telah 
ditransformasi (kata “pengolahan”) masih menggunakan prediksi residu dari sinyal ucapan sebelumnya (kata “selamat”).  
 
Dari keterangan di atas bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa algoritma SEM-RP ini mampu mengubah suara sumber 
dengan tingkat kemiripan yang jauh lebih baik daripada algoritma SEM. Suara hasil transformasi terdengar lebih natural 
daripada suara hasil transformasi yang dihasilkan dengan algoritma SEM.  
 
Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa sinyal eksitasi untuk algoritma SEM-RP ini adalah prediksi residu (residual 
prediction) dari pembicara target. Berdasarkan data yang diperoleh bisa disimpulkan bahwa prediksi residu ini 
mengandung informasi berupa warna suara dari seseorang. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat kasus nontraining 
pada algoritma SEM-RP. Kasus nontraining pada algoritma SEM-RP ini menggunakan prediksi residu dari pembicara 
target yang mengucapkan kata “selamat” untuk menghasilkan kata “pengolahan”. Dari pernyataan ini juga bisa 
disimpulkan bahwa salah satu informasi yang dimiliki selubung spektral adalah informasi berupa kata apa yang 
diucapkan oleh pembicara sumber. 
 
5. Kesimpulan 
Gaussian Mixture Model (GMM) hanya dimanfaatkan untuk mencari hubungan statistik antara sinyal ucapan pembicara 
sumber dan target. Hubungan statistik tersebut berupa parameter-parameter fungsi transformasi. Setelah parameter-
parameter ini diperoleh, nilai-nilai parameter ini akan digunakan untuk memetakan selubung spektral dari pembicara 
sumber. Dari kondisi ini terbukti bahwa pemodelan GMM bisa digunakan untuk mengimplementasikan fungsi 
transformasi tersebut. Disamping itu, dapat disimpulkan juga bahwa STS berhasil diimplementasikan dengan 
menggunakan algoritma SEM-RP. Kualitas sinyal ucapan yang dihasilkan terdengar natural. 
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