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ABSTRACT 

Speech Recognition is one of the technology that could facilitate the interaction between human and machine/computer. 
To get an ideal capability, there are some factors influencing a speech recognition system. They are the number of 
training files, speaker’s dialect, number of extraction parameter that can represent feature of speech and HMM 
architecture. In this research, RES system is tested by those factors. The experimental result shows that the system 
accuracy increases when the number of training files and the number of extraction parameters increase. HMM’s model 
and the number of states in HMM also influence the quality of result of speech recognition system. 
Keywords: Speech Recognition, Hidden Markov Model (HMM)  
 
1. Pendahuluan  
Speech recognition atau proses pengenalan ucapan telah banyak dikembangkan dengan berbagai metode. Kemampuan 
yang handal untuk memodelkan sesuatu yang kompleks dan algoritma yang efisien dalam menangani sejumlah data yang 
sangat besar merupakan kelebihan HMM yang digunakan untuk membangun Automatic Speech Recognition (ASR). 
Penerapan ASR dengan menggunakan Bahasa Indonesia masih memerlukan banyak penyesuaian dan perubahan yang 
harus dilakukan. Selain itu, pengembangan ASR untuk Bahasa Indonesia memerlukan dukungan berbagai informasi 
linguistik yang  masih relatif terbatas. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Untuk dapat menerapkan ASR dengan menggunakan Bahasa Indonesia masih diperlukan banyak sekali penyesuaian dan 
perubahan yang harus dilakukan serta harus diikuti dengan dokumentasi secara jelas dan terperinci. Adanya dokumentasi 
yang lengkap akan semakin memudahkan dalam proses pemahaman dan pengembangan penelitian secara lebih 
mendalam. Pengembangan ASR untuk Bahasa Indonesia memerlukan dukungan berbagai informasi linguistik yang di 
Indonesia masih relatif terbatas. Pada penelitian ini, diterapkan ASR untuk mengenali digit dalam Bahasa Indonesia 
untuk kemudian dianalisis parameter-parameter yang berpengaruh di dalam ASR yaitu jumlah file pelatihan, jumlah 
parameter yang diekstrak, dialek pembicara, model HMM dan jumlah state dalam HMM dengan disertai dokumentasi 
secara objek oriented yang jelas dan terperinci.  
 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji tingkat keberhasilan dan akurasi (dalam %) dari sistem pengenalan ucapan RES 
dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya yaitu jumlah file pelatihan, jumlah 
parameter yang diekstrak, dialek pembicara, model HMM, dan jumlah state yang digunakan dalam HMM serta membuat 
dokumentasi lengkap dari ASR tersebut dengan menggunakan pemodelan berbasis objek oriented. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Beberapa permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mempelajari, memahami secara terperinci serta mengimplementasikan sistem pengenalan ucapan dari 

RES dengan menerapkan Bahasa Indonesia ke dalam sistem tersebut. 
2. Melakukan ujicoba dan analisis terhadap parameter-parameter yang berpengaruh terhadap ASR yaitu parameter 

jumlah file pelatihan, jumlah parameter yang diekstrak, dialek pembicara, model HMM dan jumlah state yang 
digunakan dalam sistem HMM. 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Sistem Pengenalan Ucapan 
Blok sistem pengenalan ucapan dengan metode HMM pada intinya dapat dibagi ke dalam 3 bagian yaitu ekstraksi 
parameter ciri ucapan, pelatihan model HMM dan pengenalan model HMM[8]. 
 
2.1.1 Ekstraksi Parameter Ciri 
Ekstraksi parameter ciri merupakan seurutan operasi yang memetakan vektor input ke dalam vektor output. Tujuannya 
adalah memetakan data ke dalam ruang yang sesuai dan mengabaikan informasi yang tidak diperlukan. Parameter yang 
diekstrak adalah MFCC dan energi, seperti terlihat pada gambar berikut[7]: 
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Gambar 1. Ekstraksi Parameter Ciri 

 
2.1.2 Preemphasis 
Tahap ini bertujuan untuk meratakan spektrum sinyal ucapan yang membuatnya lebih tahan terhadap pengaruh 
pengolahan sinyal selanjutnya, dan efektif untuk menjaga kualitas sinyal. Filter digital yang digunakan adalah[3]:  
                                                                           11)( −−= azzH , 19.0 ≤≤ a                                            (1) 
Keluaran preemphasis adalah : 

                                )1()()(~ −−= nsansns )
                                             (2) 

Harga a
)

 yang biasa digunakan dalam percobaan adalah sekitar 0,95 [7].  
 

2.1.3 Windowing 
Adanya distorsi spektral karena diskontinyuitas antara segmen ucapan berakibat pada tidak terdeteksinya frekuensi 
resonansi yang baik. Untuk meminimalisasi diskontinyuitas tersebut, dilakukan proses windowing dengan Hamming 
Window[8] yang menghasilkan sinyal: 

                        ),()()(~ nwnxnx ll = 10 −≤≤ Nn             (3) 
Jenis window yang paling sering digunakan dalam implementasi speech recognition adalah Hamming window, dengan 
rumus[3]: 
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2.1.4 Analisis Spektral (DFT) 
Metode standar untuk analisis spektral menggunakan transformasi Fourier dari xt(n) : Xt(ejω). Penyederhanaan komputasi 
dapat dilakukan dengan mengevaluasi Xt(ejω) hanya pada sejumlah nilai diskrit dari ω. Nilai ω yang diambil adalah ω = 
2πk/N, sehingga DFT (Discrete Fourier Transform) dari seluruh frame menjadi: 

                            )()( /2 Nkj
tt eXkX π=    k=0...N-1                     (5) 

 
2.1.5 Pengolahan Filter Bank 
Sistem pengenalan ucapan pada penelitian ini menggunakan satu set filter yang terdiri dari 24 band-pass filter. Hal ini 
untuk mensimulasikan proses pendengaran oleh telinga. Filter-filter ini tidak uniform dalam sumbu frekuensi. Sistem 
pengenalan ucapan menggunakan perceptual-scale yang paling banyak adalah Mel-scale[8]. Salah satu metode untuk 
mengaplikasikan filter tersebut adalah dengan cara mem-filter secara langsung dalam domain DFT. Keluaran dari filter-
bank ke-m ditentukan dengan rumusan sebagai berikut[3]: 
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2.1.6 Komputasi Mel Frekuensi Cepstrum 
Tahapan akhir dari Mel Frequency Cepstrum Computation terdiri atas inverse DFT pada logaritma dari magnitude output 
filter-bank adalah: 
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Spektrum log power adalah nyata dan simetris sehingga inverse DFT bisa disederhanakan menjadi Discrete Cosine 
Transform (DCT). Dengan adanya penyederhanaan ini, probability density functions dari feature secara umum 
dimodelkan dengan kombinasi linier dari beberapa fungsi Gaussian, sehingga matriks diagonal-kovariant bisa digunakan 
daripada penggunaan matriks full-kovariant yang memerlukan komputasi yang lebih ‘mahal’. Selain itu, keuntungan lain 
dari DCT adalah memperhalus bentuk sinyal. 
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2.2 Pemodelan HMM 
Skema fungsional dari sistem pengenalan ucapan yang dibangun adalah sebagai berikut: 

Θ

 
Gambar 2. Skema Fungsional Sistem Pengenalan Ucapan dengan Metode HMM 

 
Pada sistem pengenal ucapan dengan metode HMM, ada dua proses utama yang harus dilakukan, yaitu proses pelatihan 
(training) dan pengenalan (recognition). Proses pelatihan diawali dengan proses inisialisasi awal untuk menentukan nilai 
parameter-parameter dalam model HMM. Dikarenakan nilai awal tersebut masih berupa ’first guess’ maka harus 
direestimasi secara berulang untuk mendapatkan model HMM yang optimal. Untuk proses pengenalan, pola ucapan yang 
tidak diketahui akan dikenali dengan membandingkan pola tersebut dengan model-model yang ada dan mencari 
probabilitas yang terbesar dari model-model HMM tersebut. Inti dari pembangkitan model HMM adalah bagaimana 
menentukan parameter-paramater HMM (S,A,B,п) untuk memenuhi kriteria optimal tertentu yaitu parameter-parameter 
HMM yang dibangkitkan memiliki nilai probabilitas semaksimum mungkin terhadap rangkaian observasi. 
 
2.2.1 Inisialisasi Model HMM 
Nilai awal dari parameter-parameter model HMM diinisialisasi dengan nilai acak (random), untuk selanjutnya diproses 
dengan metode Baum-Welch yang dilakukan secara berulang sampai didapat suatu nilai konstanta kecil tertentu yang 
ditentukan[8]. 

 
2.2.2 Pelatihan Model HMM 
Proses pelatihan model HMM merupakan proses reestimasi nilai parameter HMM. Proses tersebut berjalan berulang 
sampai selisih nilai elemen-elemen parameter HMM hasil estimasi saat ini dengan nilai elemen-elemen parameter HMM 
hasil estimasi sebelumnya lebih kecil dari suatu nilai ambang tertentu[1]. Untuk dapat menyelesaikan algoritma Baum-
Welch, digunakan suatu algoritma untuk mempercepat pemrosesan yaitu prosedur Maju-Mundur (forward-backward 
procedure)[1]. 

 
2.2.3 Pengujian Model HMM 
Setelah terbentuk model HMM yang optimal, proses pengenalan dilakukan dengan memilih model yang memberi 
peluang terbesar terhadap kemunculan urutan pengamatan dari deretan observasi yang bersangkutan. Metode yang 
digunakan adalah dengan algoritma viterbi[5]. 

 
3. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1) Studi literatur, dengan mencari referensi yang berhubungan dengan sistem pengenalan ucapan dengan metode HMM.   
2) Perancangan sistem pengenalan ucapan dengan menggunakan metode HMM.  
3) Pengujian dan analisis kinerja sistem berdasarkan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap ASR yaitu 

parameter jumlah file pelatihan, jumlah parameter yang diekstrak, dialek pembicara, model HMM, dan jumlah state 
yang digunakan dalam sistem HMM. 

4) Kesimpulan, yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
 
4. Implementasi Sistem 
Skema sistem pengenalan ucapan yang lebih terperinci dapat digambarkan sebagai berikut[8]: 

)|( tt syP )|( 1−tt ssP

 
Gambar 3.  Skema Sistem Pengenalan Ucapan  dengan Metode HMM 

 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2009; Bali, November 14, 2009 KNS&I09-007 

39 

Basis data menyimpan semua sampel ucapan dalam format *.wav dan telah diberi label. Semua file sampel ucapan dan 
file label diekstrak untuk diambil parameter-parameter ciri (feature) yang mewakili fonem ucapan yang bersangkutan. 
Kata-kata yang direkam adalah digit dalam bahasa Indonesia, yaitu “nol”, “satu”, “dua”, “tiga”, “empat”, “lima”, 
“enam”, “tujuh”, “delapan”, “sembilan”, dan “kosong”. Proses perekaman file ucapan tersebut disimpan per kata, yang 
diucapkan oleh 15 orang terdiri dari 5 pria dan 10 wania. Fonem yang akan dikenali adalah fonem yang terdapat dalam 
Bahasa Indonesia Baku yang terdiri dari 28 fonem ditambah ”sil” untuk mempreresentasikan silence. Daftar fonemnya 
adalah  {"a", "i", "u", "e", "o", "b", "p", "d", "t", "g", "k", "f", "z", "s", "sy", "kh", "h", "j", "c", "m", "n", "ny", "ng", "r", 
"l", "w", "y", "sil"}. 
 
4.1 Skema Basis Data Sistem Pengenalan Ucapan 
Skema basis data yang akan digunakan dalam sistem pengenalan ucapan adalah sebagai berikut[2]: 

 
Gambar 4.  Skema Implementasi Basis Data 

 
Terdapat 2 file yang ditangani pada skema basis data yaitu file ucapan dan file label ucapan. 
 
4.1.1 Hirarki File Ucapan 
Untuk pengaturan file ucapan, dibuat sebuah file header yang berisi karakteristik/parameter dari file-file ucapan yaitu 
jumlah byte per sampel dan posisi pertama dari sampel ucapan yang disimpan dalam kelas SndHeader.  
 
4.1.2 Hirarki File Label Ucapan 
Pada file ”*.wav” dilakukan proses segmentasi dan pelabelan yang dilakukan secara manual dengan menggunakan alat 
bantu perangkat lunak dari CSLU[4]. Hasil dari proses segmentasi dan labeling akan disimpan dalam file berekstension 
”*.phn”. File ini meyimpan hasil dari pelabelan untuk masing-masing sampel ucapan.  
 
4.2 Ekstraksi Parameter Ciri 
Untuk mendapatkan parameter ciri dari suatu sinyal ucapan, harus melalui beberapa tahapan yang pada akhirnya akan 
mendapatkan 13 parameter yaitu 12 Mel Cepstrum dan energi. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 5.  Skema Ekstraksi Parameter Ciri 

 
Blok pertama menerapkan preemphasis dan Hamming window pada vektor sampel ucapan. Selanjutnya dilakukan 
transformasi Fourier dengan menggunakan ukuran sampel input 512 sampel dengan sampling rate 16 kHz. Transformasi 
ini menghasilkan 12 koefisien Mel Cepstrum ditambah 1 parameter energi. Jumlah akhir koefisien yang digunakan 
adalah 39 koefisien yang berasal dari 13 parameter ditambah dengan order pertama dan kedua.  

 
4.3 Pemodelan HMM 
4.3.1 Inisialisasi HMM 
Skema inisialisasi dalam sistem pengenalan ucapan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 6.  Inisialisasi dalam Sistem Pengenalan Ucapan 
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Parameter-parameter yang didapatkan dari proses inisialisasi adalah A (matrik transisi) dan parameter dari mixture 
B={µ,U,c} yaitu mean, covariance matric, dan weight of gaussian. 

 
4.3.2 Pelatihan HMM 
Proses pelatihan sistem HMM merupakan reestimasi parameter-parameter hasil inisialisasi HMM agar parameter tersebut 
memenuhi kriteria optimal tertentu, yaitu parameter-parameter HMM yang akan dibangkitkan memiliki nilai probabilitas 
semaksimal mungkin terhadap rangkaian observasi. Metode yang digunakan dalam proses pelatihan HMM adalah 
prosedur estimasi Baum-Welch yang  akan menghasilkan nilai-nilai parameter HMM yang baru yang lebih optimal. 
Prosedur pelatihan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 7.  Prosedur Pelatihan HMM 

 
4.3.3 Pengenalan HMM 
Hasil proses pelatihan HMM yang telah dilakukan sebelumnya akan disimpan pada suatu file tertentu. File tersebut 
nantinya diperlukan sebagai basis pengetahuan yang digunakan untuk membandingkan hasil algoritma Viterbi dalam 
proses pengenalan ucapan.  
 
5. Analisis dan Pengujian Sistem 
Pada bagian ini diujikan pengaruh beberapa parameter terhadap tingkat keberhasilan dan akurasi sistem pengenalan 
ucapan antara lain jumlah file pelatihan, parameter-parameter yang diekstrak, dialek ucapan yang dilatihkan dan diujikan, 
model HMM yang digunakan serta jumlah state yang dipakai dalam model HMM. Parameter yang digunakan untuk 
mendefinisikan performansi sistem pengenalan ucapan adalah: 

 
Tabel 1.  Parameter Performansi Sistem 

Parameter Performansi Definisi 
Nres Jumlah simbol yang dikenali (result) 
Nsol Jumlah simbol yang sebenarnya(solution) 

I Jumlah sisipan simbol 
O Jumlah simbol yang hilang 
S Jumlah symbol yang diganti(substitution) 

% insertion I/Nres 
% omission O/Nsol 

Percent correct 
 

Accuracy 
 

 
 
5.1 Pengujian Berdasarkan Variasi Jumlah File Pelatihan Dan Jenis Kelamin Pembicara 
Proses pelatihan HMM dilakukan dengan menggunakan jumlah file pelatihan yang bervariasi serta diucapkan oleh 
pembicara pria dan wanita. Kemudian diujikan dengan menggunakan file ucapan yang belum dilatihkan sebelumnya ke 
sistem. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Pengaruh Jumlah File Pelatihan 
Jumlah File Pelatihan Percent Correct  (%) Accuracy (%) 

44 file : 1P + 1W 80,52 % 55,84 % 
88 file : 2P + 2W 84,42 % 66,83 % 

132 file : 3P + 3W 87,01 % 68,13 % 
176 file : 4P + 4W 87,01 % 68,13 % 
220 file : 5P + 5W 87,01 % 70,23 % 
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Tingkat keberhasilan dan akurasi sistem akan semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah file pelatihan. 
Semakin banyak dan bervariasi data yang dilatihkan, maka model HMM yang dihasilkan semakin dapat 
merepresentasikan sampel ucapan yang ada. 
 
5.2 Pengujian Berdasarkan Dialek 
Hasil pengujian berdasarkan dialek yang berbeda adalah: 

 
Tabel 3. Pengaruh Dialek Pembicara 

Dialek yang Dilatih Dialek yang Diujikan Percent Correct (%) Accuracy (%) 
Jawa 92,25 % 81,86 % 

Sunda 82,28 % 77,22 % 
Sumatra 85,32 % 73,32 % 

Jawa 

Jakarta 89,61 % 83,12 % 
Sumatra 96,74 % 92,83 % 
Sunda 82,28 % 77,22 % 
Jawa 81,26 % 80,13 % 

Sumatra 

Jakarta 84,42 % 63,64 % 
Sunda  83,76 % 72,65 % 
Jawa 85,02 %  73,94 % 

Jakarta 81,43 % 68,38 % 

Jawa + Sunda 

Sumatra 82,77 % 70,36 % 
Sunda  80,77 % 67,74 % 
Jawa 83,04 %  81,11 % 

Jakarta 81,43 % 69,38 % Jawa + Sumatra 

Sumatra 87,62 % 74,92 % 
Sunda 85,55 % 67,74 % 

Sumatra 87,30 % 75,90 % 
Jawa 81,22 % 70,56 % 

Jawa + Sunda + 
Sumatra 

Jakarta 81,76 % 70,36 % 
 
Hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa jika sistem pengenalan ucapan dilatihkan dengan menggunakan file ucapan 
berdialek tertentu, maka pada saat pengujian dengan dialek yang sama, akan menghasilkan prosentase keberhasilan yang 
lebih bagus daripada diujikan dengan menggunakan dialek yang berbeda. Hal ini disebabkan sistem sudah mengenali 
dialek yang dilatihkan sebelumnya sehingga pada saat proses pengujian dengan dialek yang sama, sistem akan dengan 
mudah mengenalinya daripada dialek yang lain.  
 
5.3 Pengujian Berdasarkan Jumlah Parameter Yang Diekstrak 
Hasil pengujian berdasarkan variasi jumlah parameter yang diekstrak adalah: 

 
Tabel 4. Pengaruh Jumlah Parameter yang Diekstrak 

Parameter yang Diekstrak Percent Correct (%) Accuracy (%) 
12 MFCC 71,31 % 68,39 % 
12 MFCC+Energi 74,26 % 71,13 % 
12 MFCC+Energi+∆ 88,52 % 83,34 % 
12 MFCC+Energi+∆+∆∆ 89,04 % 86,44 % 

 
Semakin banyak parameter yang diekstrak, maka akan menghasilkan tingkat keberhasilan dan akurasi yang semakin 
meningkat. Hasil dari diekstraknya parameter MFCC, energi, 1st dan 2st  order difference ternyata memberikan prosentase 
keberhasilan yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena dengan pengujian tersebut dihasilkan 39 koefisien yang 
semakin dapat merepresentasikan ciri dari ucapan yang dilatihkan ke sistem. 

 
5.4 Pengujian Berdasarkan Model HMM 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan 4 model HMM yang berbeda, yaitu: 
 

 
 

Gambar 9(a)  Model _0 Gambar 9(b)  Model _1 

  
Gambar 9(c)  Model _2 Gambar 9(d)  Model _3 
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Hasil pengujian dengan menggunakan keempat model di atas adalah: 
 

Tabel 5.  Pengaruh Model HMM 
Model HMM Percent Correct (%) Accuracy (%) 

Model_0 89,04 % 79,44 % 
Model_1 89,12 % 80,04 % 
Model_2 89,64 % 78,54 % 
Model_3 89,68 % 78,54 % 

 
Model_3 HMM menghasilkan tingkat keberhasilan dan akurasi yang paling besar dikarenakan model_3 dapat 
meningkatkan kemampuan perhitungan pada saat proses pelatihan dan pengenalan di dalam model HMM. 
 
5.5 Pengujian Berdasarkan Jumlah State HMM 
Salah satu faktor di dalam struktur HMM, yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pengenalan adalah jumlah 
state dalam HMM. Pengujian dilakukan dengan menggunakan jumlah state yang bervariasi mulai dari jumlah state 3 – 8 
untuk mengetahui jumlah state optimal untuk pengenalan digit dalam Bahasa Indonesia. Hasil pengujiannya adalah 
sebagai berikut: 
 

Tabel 6.  Pengaruh Jumlah State dalam HMM 
Jumlah State HMM Percent Correct (%) Accuracy (%) 

3 85,71 % 66,23 % 
4 88,21 % 76,63 % 
5 88,31 % 80,52 % 
6 87,01 % 76,62 % 
7 85,13 % 71,05 % 
8 76,53 % 66,56 % 

 
Terdapat jumlah state optimal yang dapat mencapai tingkat keberhasilan yang paling besar yaitu sebanyak 5 state untuk 
pengenalan digit dalam bahasa Indonesia. Jika digunakan jumlah state yang lebih besar dari 5, perhitungan di dalam 
model HMM tidak menghasilkan nilai optimal sehingga berpengaruh terhadap proses pengenalan.  
 
6. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis pengujian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah file pelatihan, dialek pembicara, 
jumlah parameter yang diekstrak, model HMM, dan jumlah state yang digunakan dalam sistem HMM berpengaruh 
terhadap sistem pengenalan ucapan. Semakin banyak dan bervariasi data yang dilatihkan ke sistem, maka akan 
menghasilkan sistem yang lebih baik. Terdapat jumlah state HMM yang paling optimal yang dapat menghasilkan tingkat 
keberhasilan tertinggi dimana untuk penelitian ini dicapai pada jumlah state 5 dengan model HMM yang digunakan 
adalah model 3 (dengan transisi antar state). 
 
7. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian ini terbatas pada penggunaan metode HMM saja tanpa dimodifikasi dengan menggunakan algoritma lain. 
Selain itu juga keterbatasan pada jumlah data ucapan yang dilatihkan yang masih sangat terbatas jika dibandingkan 
dengan jumlah ucapan dalam bahasa Indonesia dengan beragam variasi ucapan maupun variasi suku bangsa.  
 
Saran untuk pengembangan penelitian ini adalah penggunaan metode lain (seperti metode jaringan syaraf tiruan) yang 
digabungkan dengan metode HMM sehingga dapat menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, penambahan 
jumlah data latih yang lebih bervariatif, serta penerapan language model/grammar untuk perhitungan probabilitas fonem 
transisi ucapan. 
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