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ABSTRACT  

The security verification process uses many body biometrics, one of which is the 

human voice. In this study, an analysis of the human voice spectrum has been 

carried out using the implementation of thealgorithm Fast Fourier Transform 

based on MATLAB R2017b. This study aims to determine the characteristics of 

human voice patterns based on gender and age. Voice recording is done using a 

laptop and Audacity software and then saved in wav format. The sound spectrum 

parameters to be determined are amplitude, frequency, and magnitude. Sampling 

was done by recording the voices of children 8-9 years old and adults 22-23 years 

old with the pronunciation of the letter A in two seconds and the pronunciation of 

A using the tone do re mi fa so la si do. The results showed . The average amplitude 

and magnitude of male voices is greater than that of female voices. With increasing 

age, the average sound frequency will decrease, based on gender in boys, 

pronunciation of A with a tempo of 2 seconds, 224.66 Hz, girls, 317.05 Hz, In adult 

men, 214.38 Hz and in adult women, 250.51 Hz. pronunciation A using the tone do 

re mi fa so la si do obtained the average frequency in boys is 515.73 Hz, girls is 

718.7 HZ, adult men are 462.65 Hz, and adult women have an average frequency 

of 699.41 Hz The average male voice is lower than the female voice. 

 

Keywords : Keywords: Human voice, Signal, Fast fourier transform 
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ABSTRAK 

 

Proses verifikasi keamanan banyak menggunakan biometric tubuh salah satunya 

suara manusia. Pada penelitian ini telah dilakukan analisa spektrum suara manusia 

dengan menggunakan implementasi algoritma Fast Fourier Transform berbasis 

MATLAB R2017b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karekteristik pola 

suara manusia berdasarkan jenis kelamin dan usia. Perekaman suara dilakukan 

menggunakan Laptop dan software Audacity kemudian disimpan dalam format 

wav. Parameter Spektrum suara yang akan ditentukan yaitu amplitude,frekuensi, 

dan magnitudonya. Pengambilan sampel dilakukan dengan merekam suara kategori 

anak anak 8-9 tahun dan dewasa 22-23 tahun dengan pengucapan huruf A tempo 

dua detik dan pengucapan A menggunakan nada do re mi fa so la si do. Hasil 

penelitian menunjukkan . Amplitudo dan magnitude rata rata pada suara pria lebih 

besar dari suara wanita.  Semakin bertambah usia maka  frekuensi suara rata rata 

akan semakin menurun, berdasarkan jenis kelamin pada anak pria pengucapan A 

dengan tempo 2 detik 224,66 Hz anak  wanita 317,05 Hz  Pada pria dewasa 214,38 

Hz serta pada  wanita dewasa 250,51 Hz Pada pengucapan A menggunakan nada 

do re mi fa so la si do diperoleh frekuensi rata rata pada anak pria adalah 515,73 

Hz, anak wanita adalah 718,7 HZ, pria dewasa 462,65 Hz, dan wanita dewasa 

memiliki frekuensi 699,41Hz frekuensi rata rata suara pria lebih rendah 

dibandingkan suara wanita. 

 

Kata kunci : Suara manusia, Sinyal, Fast fourier transform. 

1. PENDAHULUAN 

Suara manusia merupakan getaran yang berasal 

dari pita suara yang dihasilkan dari tekanan udara 

di rongga dada. Getaran tersebut bertemu dengan 

udara diluar rongga mulut sehingga menimbulkan 

bunyi yang ditangkap oleh gendang telinga 

(Susanti et al., 2017). Suara pria terdengar lebih 

serak dan suara wanita cenderung terdengar seperti 

bernapas hal tersebut diakibatkan oleh frekuensi 

suara wanita lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

suara pria (Simpson, 2009). Organ tubuh yang 

terlibat dalam proses terbentuknya suara manusia 

adalah paru-paru, tenggorokan (trachea), laring 

(larinx), faring (pharynx), rongga hidung (nasal 

cavity), dan rongga mulut (oral cavity). Pergerakan 

rahang, lidah, bibir dan organ internal lainnya dapat 

merubah Artikulasi suara manusia (Arquitectura 

et al., 2015).Total Panjang pita suara dapat 

dihitung dengan rumus persamaan 2.1 

L = Lm + Lc                                             (2.1) 

Lm adalah panjang membran pita suara, Lc 

adalah panjang tulang rawan pada laring. Pada tahap 

awal laju pertumbuhan panjang pita suara laki-laki 

kira-kira 0,7 mm per tahun dan untuk wanita 0,4 

mm per tahun. Pertumbuhan pita suara laki laki 

lebih cepat maka frekuensi suara laki laki 

cenderung lebih rendah dengan nilai frekuensi 

dasar atau pitch (Fo) lebih rendah dibandingkan 

dengan perempuan yang pertumbuhan pita suara 

sangat lambat. Orang dewasa berjenis kelamin Pria 

panjang maksimal pita suaranya sekitar 16 mm dan 

pada wanita 10 mm. Pada persamaan 2.2 di 

tuliskan Hubungan antara panjang pita suara (L) 

dengan frekuensi dasar (FO) (Mahdi, 2019). 
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𝐹𝑜 =  
1

2𝐿
√

𝜎

𝜌
   (2.2) 

keterangan, 

F0  = frekuensi dasar (Hz) 

σ  = tegangan longitudinal (N/m2) 

L  = panjang pita suara (m)    

ρ  = kepadatan jaringan (Kg/m3) 

Pada bidang keamanan dalam proses verifikasi  

banyak memanfaatkan ukuran atau pola yang ada 

pada tubuh manusia yang di sebut dengan istilah 

biometrik seperti sidik jari, wajah, kornea mata dll. 

Hal ini banyak di gunakan untuk indentifikasi 

kejahatan. Namun  Pengenalan pola menggunakan 

suara masih jarang di gunakan. Seiring 

perkembangan digital  banyak aplikasi yang 

merusak anak anak seperti game online yang tidak 

sesuai dengan  usia mereka. Seiring perkembangan 

teknologi pengindentifikasi karakteristik suara 

manusia  dapat dilakukan dengan bantuan program 

komputer yaitu dengancara mengubah sinyal suara 

manusia dalam bentuk analog ke dalam diskrit 

dengan bantuan algoritma Fast Fourier Transform 

(FFT). FFT merupakan salah satu algoritma yang 

bertujuan untuk mentransformasikan sinyal suara 

dalam domain waktu menjadi sinyal dalam domain 

frekuensi (Safaat, 2016). Perangkat lunak Matlab 

(Matrix Laboratory) merupakan bahasa 

pemograman untuk menangani kalkulasi matematis 

agar lebih cepat. Matlab banyak digunakan dalam 

bidang matematika dan komputasi, pengembangan 

algoritma, pemodelan dan simulasi (Gunawan, 

2011). 

2.METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian ini dapat di lihat pada gambar 2.1 diagram alir penelitian. 
 

 

Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian 
 

 



 

  4 
 
 

 

 

Perekaman suara dilakukan menggunakan 

software audiacity pada laptop. Pada gambar 3.2 

Skema perekaman suara  

 

Gambar 2.2 Skema perekaman suara 

 

Sebelum masuk ke proses FFT Sinyal suara 

yang telah di rekam dengan audacity dengan format 

penyimpanan wav agar dibaca terlebih dahulu oleh 

Matlab R2017b.Ekstraksi ciri FFT bertujuan untuk 

mengubah sinyal kontinu terhadap waktu atau 

disebut dengan sinyal analog menjadi sinyal dalam 

domain frekuensi. Frekuensi sampling (fs) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 3000. 

Karena fs ≥ fm , dimana fm adalah frekuensi Analog. 

 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Spektrum suara manusia  

Suara anak yang di analisa merupakan suara anak 

wanita dan pria yang berumur 8 sampai 9 tahun 

dengan pengucapan A yang bertempo 2 detik. 

Spektrum suara  asli berbentuk domain waktu yang 

hasil plot lainnya merupakan amplitudo. Gambar 

3.1 merupakan diagram sinyal analog ke sinyal 

digital pengucapan A pada anak wanita. 

 

Gambar 3.1 Sinyal analog ke sinyal digital 

pengucapan A pada anak wanita. 

 

Gambar 3.2 Sinyal analog ke sinyal digital 

pengucapan A pada anak pria 

 

Gambar 3.3 Sinyal analog ke sinyal digital 

pengucapan A pada  wanita dewasa 

 

Gambar 3.4 Sinyal analog ke sinyal digital 

pengucapan A pada  wanita dewasa 

Hasil Analisa dari grafik analog di ubah kedigital 

pada suara anak wanita dapat dilihat pada tabel 4.1   

 

Tabel 4.1 Hasil Analisa suara anak wanita  

pengucapan A (do re mi fa so la si do)  

Nama frekuensi Magnitudo Amplitudo 

Jojo  479,6 0,1324 0, 2333 

Olivia 654,3 0,15450 0,3 

Cintia 674 0,1796 0,4 

Jihan 726,9 0,1873 0,8 

Lovely 1025 0,03492 0,2 

Erin 1270 0,191 0,8 

Rata - 

rata 
804,96 0,14662 0,45555 

 

3.2 Hubungan frekuensi dengan kategori Usia  

Hubungan frekuensi berdasarkan kelompok 

kategori  jenis kelamin dan usia  digambarkan 
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dalam bentuk grafik. Hasil nilai analisa hubungan 

frekuensi suara manusia berdasarkan kategori anak 

anak dan dewasa berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada gambar grafik 3.5 dan gambar 3.6  

    
Gambar 3.5 Grafik nilai frekuensi pengucapan A 

 

 
Gambar 3.6 Grafik nilai frekuensi pengucapan A 

nada do re mi fa so la si do 

Berdasarkan gambar grafik 3.2 dan gambar 3.3 

dapat dilihat frekuensi rata rata  anak anak pria  

lebih rendah dibandingkan anak anak wanita dan 

frekuensi rata rata pria dewasa lebih rendah 

dibanding wanita dewasa. Berdasarkan kategori 

usia suara manusia dewasa lebih rendah 

frekuensiya ddibanding dengan suara anak anak. 

4. KESIMPULAN 

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah:  

 

1. Implementasi algoritma Fast Fourier 

Transform (FFT) dengan bantuan Matlab dapat 

mengubah sinyal dalam domain waktu ke 

domain frekuensi. 

2. Dalam penelitian ini 

• pada pengucapan A dengan tempo 2 

detik sinyal suara anak pria  memiliki 

frekuensi rata 224,66 Hz , magnitudo 

dan amplitudo rata rata 0,1326 dan 

0,3316. Pada   anak wanita adalah 

317,05 Hz  dengan magnitudo dan 

amplitudo  rata rata  0,1073 dan 0,2583. 

Pada pria dewasa frekuensi rata rata 

adalah 214,38 Hz serta magnitudo, dan 

amplitudo rata rata 0,1318 dan 0,4583. 

Frekuensi rata rata pada  wanita dewasa 

267,25 Hz dengan magnitudo dan 

amplitudo rata rata 0,125692 dan 0,3. 

• Pada pengucapan A menggunakan nada 

do re mi fa so la si do di peroleh 

frekuensi rata rata pada anak pria adalah 

515,73 Hz dengan magnitudo dan 

amplitudo rata rata adalah 0,2006 dan 

0,7333. Frekuensi  rata rata pada anak 

wanita adalah 804,96  HZ dengan 

magnitude dan amplitudo rata rata 

0,14662 dan 0,4555. Frekuensi  pria 

dewasa 462,65Hz, dengan magnitudo 

dan amplitudo rata rata 0,2742 dan 0,7. 

Pada wanita dewasa memiliki frekuensi 

699,41Hz dengan magnitude dan 

amplitudo rata rata 0,2296 dan 0,5. 
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