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ABSTRACT 
 

A study on the human voice spectrum is analyzed based on ethnic and age groups of 
children 8-11 years old. Recording is done with the human voice by using a microphone 
and a computer equipped with a software praat instead of the spectrum analyzer. The 
recorded sound spectrum determined a fundamental frequency (pitch) and formant. 
Sampling was done by recording the sound from each tribe of Batak, Malay, Minang, and 
Java, which consists of 4 males and 4 females were grouped into children aged 8-11 years. 
Each voice read three pieces word is "Red and White", "Indonesia" and "Youth Pledge". 
The results showed that the tribe (ethnic) Batak in males has a value of fundamental 
frequency averages higher at 231-282 Hz than the Malay, Minang, and Java has a 
fundamental frequency value of the average 241-252 Hz, 150-214 Hz, and 134 Hz-170 Hz. 
The value of the average fundamental frequency of each tribe for females, in which the 
value of highest frequency contained in Malay is 225-235 Hz compared to ethnic Minang, 
Javanese and Batak which has an average fundamental frequency are 186-240 Hz, 148-186 
Hz and 125-186 Hz. The differences in the fundamental frequency caused by factors based 
on gender, age, condition of a person, the tribe and the condition of the room. The formant 
value rose from the first formant (F1) to the third formant (F3). Average formant values 
F1, F2, and F3 males lower compared to females. Formant value of the average F1, F2 and 
F3 boys 2116.387 Hz, 2157.046 Hz and females. 

 
Keywords : praat software, sound spectrum, race (ethnicity), fundamental frequency 

(pitch),   formant, gender children. 
 

 
ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian tentang analisa spektrum suara manusia berdasarkan suku dan 
kelompok usia anak-anak 8-11 tahun. Untuk merekam suara manusia digunakan mikrofon 
dan komputer (laptop) yang dilengkapi dengan software praat sebagai pengganti spectrum 
analyzer. Dari spektrum suara yang direkam maka ditentukan frekuensi dasar (pitch) dan 
formant. Pengambilan sampel dilakukan dengan merekam suara dari setiap suku 
batak,melayu,minang,dan jawa yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan yang 
dikelompokkan menjadi anak-anak berusia 8-11 tahun. Setiap pembicara membaca 3 buah 
kata yaitu “Merah Putih”, “Indonesia” dan “Sumpah Pemuda”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa suku (etnis) batak pada anak laki-laki memiliki nilai frekuensi dasar 
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rata-rata yang lebih tinggi yaitu 231-282 Hz dibandingkan dengan etnis Melayu, Minang, 
dan Jawa yang memiliki nilai frekuensi dasar rata-rata 241-252 Hz, 150-214 Hz, dan 134 
Hz-170 Hz. Nilai frekuensi dasar rata-rata setiap etnis untuk anak perempuan, dimana nilai 
frekuensi tertinggi terdapat pada etnis Melayu yaitu 225-235 Hz dibandingkan dengan 
etnis Minang, Jawa, dan Batak yang memiliki frekuensi dasar rata-rata 186-240 Hz, 148-
186 Hz, dan 125-186. Nilai formant naik dari formant pertama (F1) sampai formant ketiga 
(F3). Nilai formant rata-rata F1, F2, dan F3 anak laki-laki lebih rendah dibandingkan 
dengan anak perempuan. Nilai Formant rata-rata F1, F2 dan F3 anak laki-laki 2116,387 
Hz, dan 2157,046 Hz pada perempuan. 

 
Kata kunci : Software praat, spektrum suara, suku (etnis), frekuensi dasar (pitch), 

formant,  gender anak-anak. 
 

PENDAHULUAN 

Identifikasi atau pengenalan dari 
suara manusia memerlukan proses yang 
tediri dari konversi gelombang suara 
kedalam spektrum suara manusia. Secara 
umum, suara manusia membawa banyak 
informasi diantaranya adalah informasi 
tentang jenis kelamin, keadaan emisional, 
umur dan identitas lainnya seperti suku 
atau ras dari suatu kelompok masyarakat. 
Adapun tujuan dari pengenalan atau 
identifikasi suara manusia adalah untuk 
menentukan siapa yang berbicara 
berdasarkan cara bicara secara individu 
(Cheong et al, 2008). 

Indonesia merupakan negara yang 
dihuni lebih dari 200 juta penduduk yang 
beranekaragam dalam hal agama, suku, 
dan adat-istiadat. Salah satunya terlihat 
dari etnis (suku) dimana Indonesia 
memiliki beberapa etnis yaitu batak, 
melayu, minang, jawa, bugis, dan lain-
lain. Untuk mengidentifikasi etnis pada 
manusia secara otomatis berdasarkan 
suara, dimana bahasa yang digunakan 
setiap etnis berbeda-beda sesuai dialeknya 
masing-masing. Adanya keinginan untuk 
mengidentifikasi kajian tentang spektrum 
suara berdasarkan etnis pada manusia 
berdasarkan suaranya. Untuk melakukan 
identifikasi etnis tersebut maka digunakan 
pengukuran akustik dari beberapa 
parameter seperti parameter frekuensi 
dasar dan frekuensi formant. 

Penelitian yang menunjukan 
adanya perubahan frekuensi resonansi 
pada huruf vokal telah dilakukan oleh 
Podesva dan Niken Adisasmito Smith 
pada tahun 1999 dengan menggunakan 
akustik huruf hidup pada suku Batak Toba 
dan suku Bugis, dimana hasil distribusi 
frekuensi formant untuk huruf “i” dan “o” 
pada kedua suku saling tumpang tindih 
pada distribusi elips. Berdasarkan 
penelitian tersebut, maka penelitian ini 
akan menggunakan kalimat tertentu 
berdasarkan etnis pada manusia dan 
selanjutnya akan diproses dengan 
menggunakan software spectrum 
analyzer. 

Gelombang suara adalah 
gelombang mekanika longituginal yang 
terbentuk karena adanya sesuatu yang 
bergetar. Gelombang longitudinal adalah 
gelombang yang mana arah rambatnya 
sejajar dengan arah getarnya. Gelombang 
suara (bunyi) dapat menjalar didalam 
benda padat, cair, dan gas. Medium dari 
gelombang suara ini adalah molekul yang 
membentuk bahan medium mekanika, 
karena adanya gangguan gelombang suara 
partikel-partikel bahan yang 
mentramisikan sebuah gelombang tersebut 
berosilasi dalam arah penjalaran 
gelombang. Pola osilasi yang terbentuk 
dinamakan sebagai gelombang. 

Bunyi atau suara dapat dibedakan 
dalam tiga aspek. Pertama, harus dapat 
sumber bunyi sebagaimana dalam 
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beberapa gelombang, sumber gelombang 
bunyi adalah sesuatu yang bergetar. 

Kedua, energi yang dipindahkan 
dari sumber dalam bentuk gelombang 
bunyi longitudinal. Ketiga, bunyi 
dideteksi oleh telinga atau alat pendengar. 
Salah satu yang memenuhi tiga aspek 
diatas adalah suara manusia yang 
dihasilkan oleh yang bergetar dipita suara. 
Proses awal penghasilan suara dimulai 
dari paru-paru yang menyediakan bahan 
bakar sebagai sistem kerja suara. Untuk 
memompanya manusia memiliki otot, 
diafragma, dan tulang iga yang menekan 
paru-paru sehingga udara dihirup oleh 
mulut, hidung, dan saluran udara. Ketika 
otot pernafasan berelaksasi, elastisitas dari 
paru-paru akan menekan udara keluar.  

Pangkal tenggorokan yang sangat 
berperan dalam menghasilkan suara 
merupakan terdiri dari tulang dan otot 
yang terdapat pada tenggorokan. Dua otot 
yang sangat penting untuk proses 
menghasilkan suara adalah pita suara. Dua 
otot tersebut terletak saling berlawanan 
dan bergerak dengan cara membuka dan 
menutup jalan udara. Ketika pita suara 
tertutup rapat tidak ada udara yang lewat 
sehingga tidak ada suara yang dihasilkan, 
sedangkan ketika dalam longgar udara 
dapat masuk secara bebas dan 
menghasilkan suara yang disebut dengan 
proses pernafasan normal. Ketika udara 
mengalir dari paru-paru menuju pangkal 
tenggorokan akan bergetar pita suara 
kemudian melewati bagian atas 
tenggorokan (Supralaryngeal) yang 
merupakan bagian proses terakhir 
pembentukan suara manusia sebelum 
keluar dari mulut yaitu vocal tract. 

Bahas Indonesia adalah bahasa 
resmi Negara Republik Indonesia, namun 
hanya sebagian kecil penduduk indonesia 
menggunakan bahasa indonesia. Sebagai 
besar menggunakan bahasa indonesia 
sebagai bahasa kedua setelah bahasa 
daerah pada wilayahnya masing-masing. 
 Bahasa Indonesia dikembangkan 
dari dialek bahasa Melayu, sebuah bahasa 

Austronesia atau Melayu Polinesia 
digunakan sebagai lingua francapada 
kepulauan Indonesia berabad-abad. 
Pengucapan bahasa juga tergantung pada 
dialek-dialek setiap daerah. Terdapat lebih 
dari 300 bahasa didaerah Indonesia. Salah 
satu contoh, orang yang sehari-harinya 
menggguakan bahasa Jawa akan 
mengucapkan bahasa indonesia dengan 
dialek Jawa dan berbeda dengan orang 
Madura yang menggunakan bahasa 
Indonesia dalam kehidupan sehari-
harinya. 

Pitch menunjukkan nada dasar 
manusia yang terbagi atas suara rendah, 
sedang, dan tinggi. Pitch atau frekuensi 
dasar ditentukan oleh frekuensi terendah 
dari getaran pita suara pembicara. Tinggi 
rendahnya pitch dipengaruhi oleh usia, 
jenis kelamin, dan juga dipengaruhi oleh 
pita suara, dimana pita suara laki-laki dan 
perempuan memiliki ukuran pita suara 
yang berbeda. Ukuran pita suara laki-laki 
dewasa berkisar antara 17 sampai 25 mm, 
sedangkan untuk perempuan berkisar 
antara 12.5 sampai 17.5 mm, dimana 
ukuran pita suara yang lebih kecil 
menyebabkan suara yang dihasilkan lebih 
tinggi. 

Formant didefinisikan sebagai 
spektrum puncak ke puncak dari suara 
manusia. Formant bandwidth 
didefinisikan sebagai lebar dari suatu 
formant. Formant dapat dihasilkan ketika 
manusia berbicara dan mengucapkan 
suara huruf vokal, dimana ketika manusia 
berbicara dan mengucapkan suara huruf 
vokal maka menghasilkan lebih dari 
empat formant. Oleh karena formant yang 
dihasilkan lebih dari empat maka hanya 
cukup dibutuhkan dua formant saja yaitu 
formant pertama dan formant kedua untuk 
membedakan suatu vokal yang diucapkan. 
Formant pertama dan formant kedua ini 
berkaitan dengan posisi lidah ketika 
berbicara, sedangkan formant ketiga, 
keempat, dan selanjutnya berpengaruh 
terhadap warna (timbre) suara yang 
dihasilkan. 
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Intensitas adalah mengalirnya 
energi bunyi per unit waktu melalui luas 
suatu medium dimana arah gelombang 
bunyi tegak lurus dengan medium 
(Gabriel,2001 : 169). Intensitas 
gelombang bunyi merupakan daya 
persatuan luas, dimana besarnya intensitas 
gelombang bunyi dapat dirumuskan 
sebagai berikut. 
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dimana P adalah daya dalam watt dan A 
adalah luas bidang sasaran dalam m2. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode penelitian  menggunakan 
software spectrum analyzer yaitu Praat, 
dimana pembicara akan membaca satu 
kalimat yang diberikan dan suara direkam 
menggunakan software praat, Kemudian 
dianalisa spektrum suara yang diperoleh. 
Dari spektrum suara tersebut akan 
dianalisa beberapa frekuensi yaitu 
frekuensi dasar (pitch) dan frekuensi 
formant sehingga akan terlihat perbedaan 
spektrum suara yang satu dengan yang 
lainnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suara adalah fenomena fisik yang 
dihasilkan oleh getaran suatu benda yang 
berupa sinyal analog dengan amplitudo 
yang berubah secara kontiniu terhadap 
waktu. Suara sampel yang direkam 
berdasarkan suku dimana setiap sampel 
dari masing masing suku akan membaca 
ucapan yang sama sebanyak tiga kali 
pengucapan, kemudian diperoleh 
spektrum suara dari masing masing 
sampel. Spektrum suara sampel yang 
diperoleh bedasarkan rekaman semuanya 
memiliki karakteristik yang berbeda. 
Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh 
beberapa faktor terutama usia, jenis 
kelamin, dan suku. Gambar 1 dan 2 
memperlihatkan bentuk  spektrum suara 

sampel dengan karakteristik yang unique 
dan memiliki sedikit perbedaan dalam 
amplitudo spektrum serta durasi ucapan  
walaupun kata yang diucapkan oleh 
sampel adalah sama. 

 

 

 

 

 
 
Gambar 1. Spektrum suara sampel 

anak  laki-laki (a) Batak, 
(b) Jawa, (c) Melayu, (d) 
Minang untuk ucapan 
“Sumpah Pemuda” 
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Gambar 2. Spektrum suara sampel 

anak perempuan (a) Jawa, 
(b) Melayu, (c) Minang 
untuk ucapan “Sumpah 
Pemuda” 

 

 
 
Gambar 3. Grafik frekuensi dasar 

rata-rata pada sampel  
laki-laki. 
 

 
 

Gambar 4. Grafik frekuensi dasar 
rata-rata pada sampel 
perempuan. 

 
Gambar 3. memperlihatkan dengan 

jelas perbedaan nilai frekuensi dasar rata-
rata setiap sukuuntuk anak laki-laki, 
dimana anak laki-laki suku Batak 
memiliki nilai frekuensi dasar rata-rata  
lebih tinggi yaitu 231-282 Hz 
dibandingkan dengan suku Melayu, 
Minang, dan Jawa yang memiliki nilai 
frekuensi dasar rata-rata masing-masing 
adalah 241-252 Hz, 150-214 Hz, dan 134 

Hz-170 Hz. Gambar 4. memperlihatkan 
bahwa nilai frekuensi dasar rata-rata setiap 
suku untuk anak perempuan, dimana nilai 
frekuensi tertinggi terdapat pada suku 
Melayu yaitu 225-235 Hz dibandingkan 
dengan suku Minang, Jawa, dan Batak 
yang memiliki frekuensi dasar rata-rata 
186-240 Hz, 148-186 Hz, dan 125-186 
Hz. 

 

 
 

Gambar 5. Grafik nilai formant rata-
rata pada sampel jenis 
kelamin laki-laki. 

 

 
 
Gambar 6. Grafik nilai formant rata-

rata pada sampel jenis 
kelamin perempuan. 

 
Gambar 5 dan Gambar 6 

memperlihatkan bahwa secara umum nilai 
formant naik dari formant pertama (F1) 
sampai formant ketiga (F3). Nilai formant 
rata-rata F1, F2 dan F3 anak laki-laki 
perempuan dibandingkan dengan anak 
laki-laki. Gambar 5 memperlihatkan 
bahwa nilai formant meningkat dari setiap 
suku dimana nilai formant tertinggi untuk 
jenis kelamin laki-laki terdapat pada suku 
Jawa sedangkan untuk Gambar 
menunjukkan bahwa nilai formant 
tertinggi terdapat pada suku Minang. 
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KESIMPULAN 

Spektrum suara manusia 
berdasarkan suku untuk kelompok umur 
anak anak baik laki laki maupun 
perempuan memiliki karakteristik yang 
berbeda beda atau unique. Durasi rata rata 
ucapan sampel untuk keempat suku 
tersebut bervariasi dari 0,6-1,3detik, 
dimana suku  Melayu memiliki durasi 
paling lama dan diikuti oleh suku Minang, 
Batak dan Jawa. 

Frekuensi dasar suara sampel  laki-
laki sedikit lebih rendah dibandingkan 
dengan frekuensi suara sampel 
perempuan. Untuk kelompok suku Batak 
laki-laki memiliki nilai frekuensi dasar 
yang tinggi yaitu 231-282 Hz 
dibandingkan dengan suku Melayu, 
Minang, dan Jawa yang memiliki nilai 
frekuensi dasar rata-rata 241-252 Hz, 150-
214 Hz, dan 134 Hz-170 Hz berturut-
turut. Sementara nilai frekuensi dasar rata-
rata setiap suku untuk anak perempuan, 
dimana nilai frekuensi tertinggi terdapat 
pada suku Melayu yaitu 225-235 Hz 
dibandingkan dengan suku Minang, Jawa, 
dan Batak yang memiliki frekuensi dasar 
rata-rata 186-240 Hz, 148-186 Hz, dan 
125-186 berturut-turut.  

Durasi ucapan rata-rata tertinggi 
sampel untuk ketiga kata ucapan yaitu 
suku Melayu bernilai 1,322 detik dan 
1,039 detik untuk perempuan. Durasi 
ucapan rata-rata terendah sampel baik 
jenis kelamin laki-laki maupun perempuan 
yaitu suku Jawa 0,713 detik dan 0,613 
detik untuk perempuan. Terjadinya 
perbedaan frekuensi dasar secara 
individual disebabkan oleh beberapa 
faktor seperti jenis kelamin, usia, kondisi 
seseorang, suku atau ras dan bentuk organ 
penghasil suara orang tersebut. 

Nilai formant naik dari formant 
pertama (F1) sampai formant ketiga (F3). 
Secara umum, nilai formant rata-rata F1, 
F2, dan F3anak laki-laki lebih rendah 
dibandingkan dengan anak perempuan. 
Nilai Formant rata-rata F1, F2 dan F3anak 

laki-laki 2116,387 Hz, dan 2157,046 Hz 
pada perempuan. 
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