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ABSTRAK
Notasi balok adalah standar yang digunakan dalam penulisan notasi musik. Notasi balok
didasarkan pada paranada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan
ketinggian nada tersebut. Membaca notasi balok berarti membaca tulisan musik
kemudian dimainkan melalui instrumen musik atau dinyanyikan ke dalam vocal.
Sulitnya untuk membaca dan mengenali simbol dari karakter notasi balok dan
mengubahnya menjadi audio menjadi masalah tersendiri. Algoritma pengenalan objek
dapat digunakan untuk mengenali objek notasi balok agar dapat memudahkan
masyarakat untuk mengetahui notasi balok pada musik.
Dalam penelitian ini digunakan metode Projection Profile yang dibagi menjadi dua tipe
yaitu horizontal projection profile (PH) dan vertical projection profile (PV) untuk
memisahkan karakter tiap baris dan tiap kolom secara otomatis dan akurat. Segmentasi
wajib dilakukan ketika ingin mendeteksi karakter (huruf/angka) pada citra, karena
algoritma yang akan digunakan untuk pengenalan karakter hanya bisa mengolah perkarakter saja. Segmentasi bisa dilakukan sebelum atau sesudah pre-processing pada
keseluruhan citra.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akurasi dalam pengenalan objek diperoleh
ketika jumlah data testing sebanyak 16 data notasi balok dengan rata-rata akurasi
sebesar 81.86%.
Kata kunci: Pengenalan objek, Notasi balok, Konversi Menjadi Audio, Profile Projection
Abstract
Beam notation is the standard used in writing musical notation. Beam notation is based
on a paratone with a crest for each tone indicating the duration and height of the
tonenm. Reading beam notation means reading music and then playing through musical
instruments or sung into vocals. It is difficult to read and recognize symbols of beam
notation characters and turn them into audo. Object recognition algorithms can be
used to recognize beam notation objects in order to make it easier for the public to find
out musical notation.
In this study, the Projection Profile method is used which is divided into two types,
namely horizontal projection profile (PH) and vertical projection profile (PV) to separate
the characters of each row and each column automatically and accurately.
Segmentation must be done when you want to detect characters (letters/numbers) in
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an image, because the algorithm that will be used for character recognition can only
process per-character only. Segmentation can be done before pre-processing or after
pre- processing the entire image.
The results showed that the level of accuracy in object recognition was obtained when
the number of testing data was 16 beam notation data with an average accuracy of
81.86%.
Keywords: Object recognition, Beam Notation, Profile Projection.
PENDAHULUAN
Musik secara umum dikenal sebagai
media untuk hiburan atau meramaikan
suasana sebuah acara, saat ini
digunakan sebagai media untuk
memperbaiki mood dan meningkatkan
konsentrasi. Musik yang sudah
berkembang sedemikian rupa saat ini,
menjadikan edukasi musik salah satu
bidang yang sangat diminati untuk
dipelajari, edukasi musik yang baik
tidak terlepas dari peranan komposisikomposisi atau panduan bermain
musik yang sudah ada dan menjadi
acuan dalam belajar musik. Komposisi
musik dalam bentuk tercetak atau
tertulis disebut partitur [8]. Penulisan
notasi musik dengan mengunakan
notasi balok yang menjadi standar
penulisan partitur musik sulit dibaca
bagi orang yang tidak memiliki
pendidikan musik formal di sekolah
musik atau sejenisnya. Notasi angka
yang juga menjadi salah satu cara
penulisan notasi musik lebih mudah
untuk dipahami karena banyak
diajarkan di sekolah-sekolah formal
dalam pelajaran kesenian [8]. Notasi
balok memiliki unsur-unsur paranada,
garis birama, bar, tanda kunci, birama
dan garis penutup. Notasi balok
biasanya di tuliskan pada garis
paranada, di dalam garis paranada
terdapat 5 garis horizontal sejajar
dengan jarak yang sama. Tiap garis dan
spasi memiliki bunyi atau nada yang
berbeda. Keunikan dari simbol notasi
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balok ini yang menjadi permasalahan
tersendiri, yaitu dalam hal pengenalan
objek dan posisi dari masing-masing
simbol notasi balok.
Dalam berbagai tinjauan referensi yang
telah dilakukan untuk konversi citra
notasi balok seperti yang dilakukan
oleh Hendy Gunawan pada tahun 2018
diperoleh
kesimpulan
bahwa
segmentasi karakter not balok dari tiga
puluh
citra
uji
menghasilkan
persentase
keberhasilan
sebesar
38,4843%
menggunakan
metode
template matching [8]. Dan oleh Ni
Gusti Ayu Dasriani pada tahun 2016
telah dilakukan pengujian dengan
menggunakan metode Proyeksi Profile
dalam pengenalan karakter plat
kendaraan bermotor akurasi sebesar
55%, hasil ini menunjukkan metode
proyeksi profile mampu melakukan
pengenalan karakter angka.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengkonversi notasi balok pada suatu
data gambar menjadi audio dengan
menggunakan
metode
Projection
Profile
untuk
memudahkan
mengartikan notasi balok menjadi nada
maupun notasi angka. Implementasi
dalam aplikasi ini Projection Profile
dibagi menjadi dua tipe yaitu
horizontal projection profile (PH) dan
vertical projection profile (PV) dimana
horizontal projection profile digunakan
untuk mencari baris dari dokumen
tersebut dan vertical projection profile
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digunakan
untuk
mensegmentasi
karakter dari tiap-tiap baris.
KAJIAN PUSTAKA
Profile Projection
Profile Projection atau profil proyeksi
merupakan salah satu teknik untuk
segmentasi karakter pada citra baik
Optical Character Recognition (OCR)
maupun citra hasil buatan sendiri
menggunakan komputer. Teknik ini
sederhana dan masih menjadi pilihan.
Segmentasi wajib dilakukan ketika kita
ingin
mendeteksi
karakter
(huruf/angka) pada citra, karena
algoritma yang akan digunakan untuk
pengenalan karakter hanya bisa
mengolah
per-karakter
saja.
Segmentasi bisa dilakukan sebelum
atau sesudah pre-processing pada
keseluruhan citra. Profile Projection
terdiri atas 2 bagian horizontal
projection profile (PH) dan vertical
projection profile (PV). Tujuannya
adalah memisahkan karakter untuk
tiap baris dan tiap kolom secara
otomatis dan akurat.
Pada penelitian ini profil proyeksi
berguna untuk mencari baris dan batas
pada citra notasi balok. Proses proyeksi
dalam sebuah metode bisa beragam
misalnya proyeksi vertikal dan proyeksi
horisontal. Cara yang digunakan adalah
pengambang-batasan pada setiap nilai
proyeksinya.
Pengambang-batasan
atau thresholding adalah sebuah cara
dalam proyeksi untuk memilah nilai
proyeksi yang ingin disegmentasi dan
nilai yang dibuang. Pengambangbatasan juga sebuah simplifikasi dari
citra karena mengubah matriks
menjadi sebuah vektor dan nilainya
berkisar antara 0 hingga 1. Kelebihan
dari metode profile projection adalah
kemampuannya untuk mendeteksi
ruang antar baris dan kolom pada

karakter
sehingga
kita
bisa
memisahkan karakter tersebut bahkan
bila ukuran masing-masing karakter
baik pada baris dan kolom berbeda
maka teknik ini masih bisa diandalkan.

Gambar Contoh histogram horizontalvertical
Rumus
menghitung
horizontal
projection profile (PH) dan vertical
projection profile (PV) adalah

Dalam hal ini, m adalah tinggi citra dan n
adalah lebar citra. Definisi di atas
menyatakan bahwa proyeksi horizontal
PH[i] adalah jumlah nilai piksel pada
baris S citra, sedangkan PV[i] adalah
nilai piksel pada kolom S citra. Untuk
memberi gambaran bagaimana cara
kerja dari profile projection pada
karakter angka, sebagai berikut:

Gambar Contoh profile projection pada
karakter angka
Lalu dengan menggunakan profile
projection akan dihasilkan grafik
(seperti histogram) seperti berikut:
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Gambar Contoh profile projection hasil
grafik (histogram)
Dengan melihat adanya garis-garis
naik-turun
baik
pada
layaknya
histogram (tapi tidak diskret) pada
garis koordinat x dan y. Pada dasarnya
teknik bekerja dengan cara yang sangat
sederhana,
hanya
dengan
menjumlahkan nilai intensitas citra
yang terlebih dulu telah dinormalisasi
(dijadikan biner) baik pada tiap baris
(untuk) dan tiap kolom (untuk
horisontal).
Lalu
yang
menjadi
pemisahnya adalah adanya lembah
untuk tiap bentuk isyarat. Nah, lembah
itu sebenarnya adalah spasi putih yang
memisahkan tiap karakter. Perlu
diingat, bahwa teknik ini baik untuk
karakter yang saling terpisah,bisa ada
karakter yang terhubung, maka teknik
ini bisa digunakan dengan sedikit
tambahan algoritma lain.

diproporsikan oleh suatu citra. Profil
dari proyeksi merupakan sebuah
struktur data yang digunakan untuk
menyimpan sejumlah piksel hitam yang
merupakan objek ketika suatu citra
diproyeksikan melalui sumbu x
maupun sumbu y. Perhitungan
dilakukan dengan cara menghitung
jumlah piksel hitam pada suatu citra
secara mendatar (horisontal) dan juga
secara menurun (vertikal).
METODOLOGI PENELITIAN
Analisis Proses
Analisis proses digunakan untuk
menjelaskan proses kerja pada sistem
untuk menyelesaikann permasalahan
yang ada, yaitu proses preprocessing
dan Analisis Objek. Adapun struktur
sistem pengenalan pola notasi balok
dapat dilihat pada gambar 4 dibawah
ini:

Segmentasi
Segmentasi citra merupakan suatu
proses yang membagi citra ke dalam
beberapa bagian, yaitu bagian yang
diperlukan dan bagian yang tidak
diperlukan oleh sistem. Segmentasi
karakter perlu dilakukan sebelum
proses pengenalan karakter. Biasanya
citra yang akan disegmentasi sudah
berupa citra biner (hitam-putih) untuk
memudahkan pemisahan karakter.
Untuk mensegmentasi akan digunakan
metode
Projection
Profile-Based
Histogram dengan menjadikan huruf
atau objek kedalam bentuk garis-garis
histogram vertikal dan horizontal.
Metode Projection Profile Histogram ini
berdasarkan pada penggunaan profil
histogram yang telah tercipta dan

Gambar Flowchart Pengenalan sistem
notasi balok
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Pada tahapan ini dilakukan proses
penginputan data kemudian dilakukan
tahap preprocessing yang akan
dilakukan proses mengubah citra awal
menjadi grayscale dan binerasasi. Hasil
dari binerisasi akan menjadi input
dalam proses analisis objek.
Analisis Objek
Pada tahapan ini merupakan tahap
akhir yang akan dilakukan pengenalan,
tahapan-tahapan pada Analisis Objek
akan dijabarkan pada gambar dibawah
ini:

Gambar Flowchart Analisis Objek
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Untuk melakukan proses Konversi
maka dirancang tampilan untuk
mengkoversi notasi balok menjadi
audio, sehingga diperoleh hasil sebagai
berikut.

Gambar Hasil akhir putar audio pada Form Konversi
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Audio yang di inginkan dari proses
konversi didapatkan setelah prosesproses
pada
projection
profile
dilakukan dan saat audio sedang
dijalankan, notasi balok akan secara
otomatis ditandai berupa kotak dan
potongan notasi balok yang diwakilkan
dari audio.
Pembahasan
Pada tahap Konversi, yang akan di nilai
adalah apakah citra dari partitur notasi
balok dapat di proses dan di kenali lalu
di konversi menjadi audio. Disini
dilakukan
perhitungan
confusion
matrix dimana perhitungan ini
bertujuan untuk mendapatkan nilai
akurasi dari citra partitur notasi balok

yang telah di konversi. Jumlah citra
yang di uji sebanyak 16 partitur notasi
balok. Untuk memulai pengujian, user
terlebih dahulu memasukkan nilai True
Positive (TP), True Negative (TN), False
Positive (FP), False Negative (FN)
kemudian mengklik button Uji, maka
akan muncul presentase pada kolom
Akurasi.
Pada penelitian ini, citra noatsi balok
yang di konversi oleh sistem ada pada
tabel di atas dimana tak semua citra
notasi balok yang dimasukkan dapat
dikenali secara keseluruhan oleh
sistem. Hasil dari proses konversi
partitur citra notasi balok dapat di lihat
pada tabel berikut:

Tabel Pengujian Hasil Konversi
No.

Citra Input

1.

Output
Pengenalan
Dikenali

2.

Dikenali

3.

Dikenali

4.

Dikenali

5.

Dikenali

6.

Dikenali
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7.

Dikenali

8.

Dikenali

9.

Dikenali

10.

Dikenali

11.

Dikenali
dengan
tingkat
akurasi
rendah
Dikenal
dengan
tingkat
akurasi
rendah
Dikenali
dengan
tingkat
akurasi
rendah
Dikenali
dengan
tingkat
akurasi
rendah
Dikenali
dengan
tingkat
akurasi
rendah
Dikenali
dengan
tingkat
akurasi
rendah

12.

13.

14.

15.

16.
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Tabel Akurasi Pengujian
Nilai Identifikasi
Citra Partitur notasi
Jumlah notasi balok
balok
TP TN FP FN

Akurasi

Dataset01

8

8

0

0

0

100%

Dataset02

8

8

0

0

0

100%

Dataset03

8

8

0

0

0

100%

Dataset04

8

8

0

0

0

100%

Dataset05

8

8

0

0

0

100%

Dataset06

8

8

0

0

0

100%

Dataset07

8

8

0

0

0

100%

Dataset07

11

11

0

0

0

100%

Dataset08

9

9

0

0

0

100%

Dataset09

7

7

0

0

0

100%

Dataset10

8

8

0

0

0

100%

Dataset11

15

8

1

7

0

56.25%

Dataset12

11

7

0

4

0

63.63%

Dataset13

13

8

1

4

0

69.23%

Dataset14

12

6

3

5

0

64.28%

Dataset 15

13

5

1

7

0

46.15%

Dataset16

19

0

2

17

0

10.52%

Dari hasil pengujian di atas, tingkat
akurasi tertinggi yang di dapatkan dari
12 citra partitur notasi balok adalah
Dataset01 - Dataset10 dimana jumlah
False pengenalan notasi nya tidak ada
sama sekali sehingga menghasilkan
akurasi 100%. Dan partirur notasi balok
yang memiliki akurasi terendah adalah
Dataset16 dimana jumlah notasi di
dalam nya sebanyak 19 notasi
mendapatkan akurasi sebesar 10.52%.
Jumlah pengujian yang dilakukan
terhadap citra partitur notasi balok
didasari pada banyaknya jumlah notasi

Volume VII | Nomor 3 | Mei 2021

balok yang di input di dalam 1 partitur,
sehingga penulis menetapkan 16 citra
partitur saja.
KESIMPULAN
hasil
pengujian
proses
1. Dari
pengenalan objek dengan notasi
balok 1 ketuk dapat dikenali dengan
baik oleh sistem yang telah
dirancang
2. Hasil pengujian yang telah dilakukan
didapatkan tingkat akurasi yang
cukup tinggi mencapai 100% untuk
notasi balok dasar dan nilai yang
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rendah untuk notasi balok yang
memiliki not tambahan seperti
tanda diam dan panjang rendahnya
suatu nada.
penelitian
menunjukkan
3. Hasil
bahwa tingkat akurasi dalam
pengenalan objek dengan rata-rata
akurasi 81.86%.
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