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Suara atau wicara, (speech) adalah bentuk komunikasi lisan manusia yang didasarkan pada 
kombinasi sintaksis leksikon dan nama yang diambil dari sejumlah besar kosakata. Setiap kata 
yang dilisankan tersusun atas kombinasi fonetis dari sejumlah kecil bunyi bahasa (vokal dan 
konsonan). Kosakata serta sintaksis dan bunyi bahasa penyusunnya ini membentuk ribuan 
bahasa yang pernah atau sedang digunakan manusia.  

Suara yang keluar dari mulut manusia akan memuat berbagai informasi seperti identitas 
pengucap, jenis gender, dialek, ekspresi, dan lain-lain. Untuk pengkomunikasian manusia 
terhadap komputer, suara telah menjadi topik penting di dalam dunia IT. Beberapa universitas di 
Indonesia telah mencantumkan pengolahan suara menjadi mata kuliah wajib dalam 
kurikulumnya. Usaha peniruan prilaku manusia dalam mengenal atau mengklasifikasikan suara 
sehingga mampu dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer merupakan tujuan penting 
pembelajaran pengolahan suara, untuk itu buku ini hadir memfasilitasi dosen, mahasiswa, 
praktisi atau umum yang berminat membangun suatu sistem komputasi pengenalan suara. 
Adapun materi yang hadir di dalam buku ini meliputi : sinyal & suara, representasi suara, 
klasifikasi suara secara statistik dan jaringan syaraf tiruan(JST). 
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1.1 Pembangkitan 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: 

   ttf s sin  

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 1.1 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. 




