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Abstract-Salah satu bukti digital yang sering diajukan dalam persidangan adalah bukti rekaman suara digital, 

dimana isi dari rekaman suara tersebut diduga sebagai suara dari tersangka. Namun, agar rekaman suara yang diajukan 
sebagai barang bukti tersebut valid dalam persidangan maka perlu adanya seorang saksi ahli untuk memberikan 
penjelasan terkait barang bukti yang di ajukan secara jelas, objektif dan faktual sesuai dengan bidang keilmuannya. 

Karenanya untuk kepentingan persidangan yang melibatkan barang bukti digital maka diperlukan seorang saksi ahli 
dalam rangka membantu hakim dalam pengambilan keputusan vonis dalam sebuah kasus. Dalam makalah ini, akan 
dijelaskan terkait standar operasional prosedur, metode serta simulasi dalam melakukan forensik audio digital. 

Kata kunci—forensik digital; forensik audio; forensik multimedia 

 

I.   PENDAHULUAN 

Dalam berbagai kasus persidangan saat ini, adanya alat bukti digital terbukti mampu membantu dalam 

mengungkap berbagai kasus pidana. Sehingga penggunaan alat bukti digital semakin banyak diajukan dalam 

berbagai kasus persidangan sebagai upaya untuk membuktikan serta membantu dalam menyelesaikan berbagai 

kasus kejahatan. Salah satu bukti digital yang sering diajukan dalam persidangan adalah bukti rekaman suara digital, 

dimana isi dari rekaman suara tersebut diduga sebagai suara dari tersangka. Namun, agar rekaman suara yang 

diajukan sebagai barang bukti tersebut valid dalam persidangan maka perlu adanya seorang saksi ahli untuk 

memberikan penjelasan terkait barang bukti yang di ajukan secara jelas, objektif dan faktual sesuai dengan bidang 

keilmuannya. 

Agar barang bukti digital yang diajukan valid dan dapat diterima di depan persidangan, maka barang bukti 

tersebut haruslah otentik, lengkap, dan dapat dipercaya. Karenanya untuk kepentingan persidangan yang melibatkan 

barang bukti digital maka diperlukan seorang saksi ahli dalam rangka membantu hakim dalam pengambilan 

keputusan vonis dalam sebuah kasus. Seorang saksi ahli berfungsi mendukung proses persidangan dengan 

memaparkan hasil analisanya terhadap barang bukti secara relevan, otentik, menyeluruh, serta sesuia dengan bidang 

keilmuannya dengan melalui tahapan dan prosedur yang benar [10]. 

Semakin banyak dan seringnya proses persidangan menggunakan barang bukti digital tidak lepas dari 

perkembangan ilmu forensik dalam menangani barang bukti digital secara benar dan sesuai dengan prosedur, 

sehingga barang bukti digital tersebut dapat diterima dan memenuhi persyaratan di dalam persidangan. Para saksi 

ahli, dalam hal ini pakar bidang forensik audio digital memiliki kewajiban  untuk menyajikan bukti ke depan 

persidangan secara akurat dan objektif dari apa yang telah dilakukan [10], sehingga seorang saksi ahli dalam 

melaksanakan tugasnya dalam menganalisa barang bukti digital di tuntut untuk selalu mengikuti standar operasional 

prosedur dan metode forensik audio digital sesuai dengan keilmuannya. Dalam makalah ini, akan dijelaskan terkait 

standar operasional prosedur dan metode forensik audio digital pada bab 3, simulasi dalam melakukan forensik 

audio digital pada bab 4, serta pada bagaian akhir bab 5 akan membahas kesimpulan.. 



II.   KERANGKA TEORI 

Dalam sebuah kasus tindak pidana dimana melibatkan sebuah barang bukti digital berupa rekaman suara digital hasil 

penyadapan, maka dalam pengajuan barang bukti digital tersebut diperlukan adanya seorang saksi ahli. Saksi ahli tersebut akan 

melakukan analisa terkait ke benaran dan keaslian terhadap rekaman suara tersebut untuk kemudian memaparkan hasil analisa 

atau temuannya di depan persidangan. Dalam melakukan tugasnya tersebut, saksi ahli harus mengikuti standar prosedur analisa 

forensik digital berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahliannya. Dalam melaksanakan analisa suara/audio digital salah satu 

keilmuan yang mendasarinya adalah terkait karakteristik komponen dari suara tersebut. Pada bab ini akan dilakukan pembahasan 

terkait karakteristik komponen suara serta metode yang digunakan dalam melakukan analisa forensik pada file suara/audio 

digital. 

A. Karakteristik Suara 

Secara konsep dasar, dalam melakukan identifikasi terhadap suara adalah dengan bersandarkan pada sebuah 

pemahaman bahwa setiap suara individu memiliki karakteristik yang cukup untuk membedakannya dari suara orang 

lain. Dalam mekanisme terbentuknya suara manusia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

suara tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi keunikan suara pada manusia adalah terletak pada ukuran dari 

rongga vokal, seperti rongga tenggorokan, hidung dan mulut pada setiap orang [1]. Pada setiap orang ukuran-ukuran 

tersebut pastilah memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan bahwa dua orang akan memiliki 

ukuran rongga vokal yang sama dan identik sangat lah kecil. Faktor lainnya yang menentukan keunikan suara 

terletak pada cara berbicara oleh setiap orang, dimana artikulator-artikulator seperti bibir, gigi, lidah, langit-langit 

lunak dan otot-otot rahang yang digunakan untuk proses berbicara akan menghasilkan karakter suara yang berbeda-

beda. 

B. Komponen Suara 

Pakar forensik audio digital, M Nur Al-Azhar [4] menyebutkan  bahwa  pada prinsipnya  suara terdiri  dari  

beberapa  komponen yaitu,  pitch,  formant  dan  spectogram  yang  dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi  

karakteristik suara  seseorang  untuk  kepentingan  voice recognition. 

1. Pitch 

Dalam pengertiannya, Pitch merupakan sebuah frekuensi dasar [1] hasil getaran dari pita suara yang 

dinotasikan dengan notasi F0. Pada setiap orang memiliki pitch yang berbeda dan khas, dimana hal tersebut 

dipengaruhi oleh aspek fisiologis larynx masing-masing orang. Dalam kondisi pembicaraan  normal, pada laki-

laki memiliki level pitch berkisar pada 50 s/d 250 Hz dan  120  s/d  500  Hz  pada perempuan [4.]. dengan 

adanya pitch yang menjadi pembeda dan khas pada masing-masing orang, sehingga analisa pitch dapat 

digunakan sebagai voice recognition melalui analisa statistik terhadap  nilai  minimum  pitch,  maximum  pitch 

dan mean pitch. 

2. Formant.   

Formant bermakna suatu resonansi frekuensi-frekuensi dari hasil filter, dimana articulator yang meneruskan 

serta malakukan filter terhadap suatu bunyi dari hasil getaran pita suara sehingga mengluarkan sebuah keluaran 



berupa kata-kata yang bermakna [4]. Dalam tujuannya untuk melakukan identifikasi terhadap suara seseorang, 

agar dapat mencapai akurasi ang maksimal setidaknya membutuhkan 3 formant untuk kemudian dianalisa.  

3. Spectrogram.   

Pengertian dari spectogram merupakan representasi dari warna suara (spectral) yang  bervariasi terhadap 

waktu, dimana variasi tersebut menunjukkan tingkat intensitas energi dari spektral.  Dalam kata lain 

spectogram merupakan bentuk visualisasi dari masing-masing nilai formant  yang dilengkapi dengan level 

energi yang bervariasi terhadap waktu yang dikenal dengan  dengan istilah formant bandwidth. Sebuah 

spectogram memuat hal-hal yang bersifat detil, sehingga oleh beberapa ahli spectogram juga dikenal dengan 

istilah sidik jari suara (voice fingerprint), hal tersebut dikarenakan dalam pengucapan kata dan pola khusus, 

spectogram membentuk sebuah pola umum yang  khas pada tiap-tiap formantnya. Sehingga dengan adanya 

pola umum yang khas tersebut spectogram dapat dianalisa untuk identifikasi suara seseorang [4]. 

III.   ONTOLOGY FORENSIKA DIGITAL 

Ilmu forensik secara umum merupakan suatu metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga berupa suatu 

aturan-aturan atau prosedur yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian untuk kemudian dilakukan analisa 

identifikasi terhadap bukti-bukti tersebut. Dalam perkembangannya, muncullah disiplin ilmu forensik digital, yang 

merupakan perkembangan dari ilmu forensik itu sendiri. Disiplin ilmu forensik digital secara khusus bersumber dan 

mengacu pada ilmu forensik, yang secara khusus melakukan aktifitas forensik berkaitan dengan barang bukti pada 

komputer atau penyimpanan digital. Dalam aktifitasnya, forensik digital adalah sebuah aktifitas yang berhubungan 

dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan/penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan 

computer [marcella]. 

Secara umum, aktifitas forensik digital dilakukan dengan mengacu pada tahap-tahap prosedur tertentu. Salah 

satu model investigasi forensik digital baru yang di dapat dari hasil pembandingan dari berbagai macam model 

adalah Generic Computer Forensic  Investigation Model (GCFIM) [11]. Menurut [11], terdapat lima tahapan dalam 

proses investigasi, sebagaimana pada gambar berikut : 
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Pre-Process, merupakan tahap awal dalam proses investigasi dengan melakukan persiapan segala hal yang terkait 

kelancaran proses investigasi. 

Acquistion and Preservation, pada tahap kedua adalah melakukan proses pengumpulan, akuisisi barang bukti 

untuk selanjutnya disimpan, dan diamankan dari tempat perkara dan dibawa ke laboratorium untuk di lakukan 

identifikasi.  

Analysis, tahapan ini merupakan tahap inti dalam proses investigasi. Proses analisis dilakukan pada barang bukti 

temuan yang nantinya digunakan dalan identifikasi kejahatan yang terjadi dan selanjutnya diajukan untuk 

mendukung proses persidangan. 

Presentation, tahap ini merupakan tahap pendokumentasian dari hasil analisa pada barang bukti. Hasil dokumentasi 

tersebut selanjutnya akan di gunakan dalam proses persidangan untuk membantu hakim dalam menjatuhkan vonis. 

Post-Process, merupakan tahapan akhir dari proses investigasi, dengan mengembalikan barang bukti fisik kepada 

pemilik yang berwenang. Selain itu juga dilakukan laporan evaluasi terkait proses investigasi yang telah dilakukan 

untuk keperluan proses investigasi selanjutnya. 

Dalam pelaksanaannya, lingkup dari forensik digital memiliki dua percabangan, yaitu forensik komputer dan 

forensik multimedia. Pembagian tersebut berdasarkan terhadap konten/objek analisa yang berbeda. Forensik 

komputer lebih pada barang bukti digital berupa fisik dari komputer dan bagian-bagian nya [7]. Sedangkan forensik 

multimedia adalah analisa forensik terkait konten berupa data multimedia digital [7] binary dari hasil temuan pada 

barang bukti fisik digital seperti gambar digital, dan audio digital. 

A. Forensik Audio 

Audio merupakan bagian dari konten data multimedia, sehingga sebagaimana pemaparan [7], forensik pada 

audio merupakan bagian dari forensik multimedia. Secara konsep umum, tujuan dari forensik multimedia berbeda 

dengan forensik digital. Analisa forensik pada konten multimedia lebih berfokus dalam upaya untuk membuktikan 

keaslian dari konten multimedia tersebut. Jika pada umunya dalam forensik digital bertujuan untuk mendapatkan 

barang bukti digital, maka pada forensik audio berfokus pada pembuktian kebenaran dan pengidentifikasian dari 

konten audio tersebut. 

Forensik audio merupakan “penggunaan audio dan penerapan ilmu pengetahuan yang terkait dengannya untuk 

menyelidiki dan membangun fakta-fakta di persidangan” [8]. Dalam melakukan forensik audio, analisa dilakukan 

dengan memanfaatkan komponen dari suara seperti pitch, formant dan spectogram. Prosedur dalam melakukan 

forensik audio dapat dilakukan dengan mengacu sesuai dengan tahapan dari Good Practice Guide for Computer-

Based Electronic Evidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers dan 7safe di inggris, yang 

terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut : 



 

B. Metode Forensik Audio 

Prosedur forensik audio dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi secara detail dari sebuah file audio 

seperti metadata, dan timestamps nya, serta juga bertujuan untuk mengetahui keaslian dari rekaman suara barang 

bukti digital. Dalam melakukan analisa, setidaknya membutuhkan dua buah file audio, dimana terdiri dari file audio 

barang bukti serta file audio pembanding dari orang-orang yang diduga sebagai pemilik suara pada barang bukti file 

audio rekamam suara. Keluaran analisa akan menetukan apakah file audio tersebut otentik dan apakah suara yang 

ada pada barang bukti tersebut identik atau tidak dengan suara pembanding dari file audio pembanding. Analisa 

akan dilakukan dengan cara membandingkan antatar file audio barang bukti dengan file audio pembanding melalui 

beberapa metode pendekatan. Beberapa metode dalam melakukan analisa forensik audio adalah dengan 

menggunakan metode statistik pitch, formant, graphical distribution dan spectogram. 

1. Analisa Statistik Pitch 

Pitch merupakan frekuensi getar dari pita suara, analisa terhadap pitch tersebut didasarkan pada kalkulasi 

statistik nilai pitch dari suara barang bukti dan suara pembanding. Pembandingan tersebut dilakukan dengan 

membandingkan nilai minimum pitch, maximum pitch dan mean pitch. Jika karakteristik pitch dari masing-

masing suara tersebut menunjukkan tingkat perbedaan yang besar, maka dapat disimpulkan bahwa pitch dari 

suara barang bukti dan pembanding adalah berbeda [4]. 

2. Analisa Statistik Formant 

Analisa Anova 

Analisa Anova bertujuan untuk menunjukkan tingkat perbedaaan antara dua suara yang dibandingkan. Analisa 

ini dilakukan dengan menerapkan prinsip dari analysis of varians, yaitu dengan melakukan kalkulasi statistik 

terhadap nilai-nilai Formant dari suara barang bukti dan suara pembanding [4], yang ditandai dengan 

perbandingan ratio F, F critical, dan probability P. Secara konsep, jika nilai ratio F lebih kecil dari F critical, 

dan nilai probability P lebih besar dari 0.5 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data dari nilai 

formant yang dianalisa dari suara barang bukti dan pembanding tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada 

level 0.05. 



Analisa Likelihood Ratio (LR) 

Analisa Likelihood Ratio (LR) merupakan lanjutan dari analisa anova, yang bertujuan untuk melakukan analisa 

statistik terhadap nilai forrmant secara mendetail. Analisa Likehood Ratio ini dilakukan dengan menerapkan 

Formula LR sebagai berikut : 

 

di mana :  

p (E | Hp) : hipotesis tuntutan (prosecution), dari p-value Anova.  

p (E | Hd) : hipotesis perlawanan (defense), dari p (E | Hd) = 1 - p (E | Hp). 

Cara kerja dari metode ini adalah jika LR > 1, maka hal ini mendukung hipotesis tuntutan p (E | Hp), 

sebaliknya jika LR < 1, maka hipotesis perlawanan p (E | Hd) yang didukung. Sehingga untuk dapat 

menyimpulkan bahwa suara barang bukti dan suara pembanding adalah berasal dari orang yang sama, maka 

harus memenuhi kondisi nilai p (E | Hp) > 0.5. 

Analisa Graphical Distribution 

Analisa ditujukan untuk menggambarkan tingkat penyebaran (distribusi) masing-masing nilai formant dalam 

bentuk grafis, hal tersebut bertujuan untuk melihat level perbedaan distribusi nilai formant dari suara barang 

bukti dan pembanding dengan nilai perbandingan F1 vs F2 dan F2 vs F3. Analisa graphical distribution ini 

dapat mengkoreksi kesimpulan yang keliru jika terdapat nilai penyimpangan yang tidak terakomodasi dalam 

analisa statistik Anova. 

Analisa Spectogram 

Analisa spectogram dilakukan dengan cara menunjukkan pola umum yang khas pada kata-kata yang diucapkan 

dan pola khusus yang khas pada masing-masing formant suku kata yang dianalisa. Pola-pola khas tersebut juga 

termasuk dalam analisa tingkatan energi dari masing-masing formant. Dari pola-pola khas tersebut kemudian 

akan dibandingkan apakah memiliki kesamaan pola ataukah tidak [4]. 

IV.   SIMULASI FORENSIK AUDIO 

Pada bab ini akan dilakukan sebuah simulasi dalam melakukan analisa forensik audio. Tujuan dari simulasi ini 

adalah untuk memberikan sebuah gambaran secara menyeluruh terkait prosedur dan metode dalam melakukan 

analisa forensik pada rekaman suara audio digital. Dalam simulasi ini dibuat dua buah rekaman suara dari dua orang 

yang berbeda, isi dari rekaman tersebut berbunyi “ tugas digital forensik”. Dari dua rekaman tersebut, salah satu 

rekaman berfungsi sebagai barang bukti (evidence) dan satu yang lain berfungsi sebagai pembanding (subjek). 

Dalam menjalankan simulasi ini, langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan analisa forensik audio digital 

adalah sebagai berikut. 



 

A. Acquisition 

Pada tahap akuisisi ini bertujuan untuk melakukan pencatatan terhadap barang bukti seperti pencatatan terhadap 

spesifikasi  teknis  audio  recorder serta spefikasi informasi audio rekaman. Selain itu juga untuk mendapatkan  

suara pembanding  terhadap  suara  yang  ada  di  dalam  rekaman audio yang akan dianalisa. Pada simulasi ini, 

dilakukan perekaman suara dengan menggunakan aplikasi perekam suara praat, yaitu sebuah aplikasi freeware yang 

dikembangkan oleh University of Amsterdam, Belanda. Perekaman dilakukan sebanyak dua kali dengan sumber 

suara yang berbeda, dalam rekaman berisi pengucapan tiga buah kata yang berbeda makna, yaitu kata tugas, digital 

dan forensik. Dari dua rekaman tersebut, salah satu berfungsi sebagai barang bukti dengan nama evidence.wav dan 

satu yang lain berfungsi sebagai pembanding dengan nama subjek.wav. spesifikasi dari keua audio rekaman tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1. Spesifikasi Auido subjek.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Spesifikasi Auido evidence.wav 

 

Dengan menggunakan aplikasi MediaArea.net dapat dilakukan analisa awal terhadap metada audio, dimana 

dengan metadata tersebut dapat diketahui spesifikasi dari audio yang akan dianalisa. Seperti hasil analisa 

sebagaimana pada gambar 1 dan 2, dapat diketahui bahwakedua audio direkam dengan metode 2 channel/stereo, 

sampling rate 44.1 Khz dan disimpan dalam format Wave.  

B. Audio Enhancement 

Pada tahap ini bertujuan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas suara dari hasil rekaman audio yang telah 

didapatkan melalui tahap akuisisi. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara mendengarkannya secara langsung oleh 

investigator apakah suara dari rekaman audio jelas ataukah tidak, terlalu banyak noise atau tidak.  Jika dari hasil 

rekaman, suara tidak jelas karena terdapat noise maka perlu dilakukan enhancement untuk mendaptkan suara yang 

lebih jelas. Dari kedua hasil rekaman evidence.wav dan subjek.wav suara pengucapan kata tugas digital forensik 

dari kedua sumber dapat didengarkan dengan jelas. Sehingga pada simulasi ini tidak perlu dilakukan enhancement 

terhadap hasil rekaman suara tersebut.  

C. Decoding 

Pada tahap ini bertujuan untuk membuat dokumentasi dengan memberikan penamaan terhadap suara yang akan 

dianalisa, dan yang terpenting pada tahap ini adalah menyiapkan komponen-komponen suara dari rekaman suara 

tersebut seperti pitch,  formant  dan  spectrogram  yang nanti nya komponen-komponen suara tersebut akan 

digunakan dalam analisa voice recognition. Dalam simulasi ini, komponen-komponen suara tersebut akan diambil 

dari file evidence.wav dan subjek.wav. Pengambilan komponen-komponen suara tersebut dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi praat sebagaimana berikut. 



Pitch 

Komponen suara pertama yang diambil adalah pitch, yang diambil dari rekaman suara barang bukti dan 

pembanding dengan berisi pengucapan kalimat tugas digital forensik. Hasil dari pengambilan komponen pitch 

tersebut terlihat sebagaimana pada gambar 3 dan 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pitch File Audio evidence.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Pitch File Audio subjek.wav 

 



Formant 

Selanjutnya adalah pengambilan komponen suara formant yang juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

praat. Hasil dari pengambilan komponen suara formant tersebut terlihat sebagaiman pada gambar 5 dan 6 dibawah 

dimana pada gambar tersebut terlihat formant 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana keterangan pada gambar yaitu F1, F2, F3, 

F4 dan F5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Formant File Audio evidence.wav 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Formant File Audio subjek.wav 

 

 

 

 



Spektogram 

Selanjutnya dilakukan pengambilan komponen suara spektrum dengan pengucapan kata tugas digital forensik. 

Hasil dari pengambilan komponen spektogram tersebut Akan terlihat bentuk  visualisasi  grafis  nilai  masing-

masing  formant  berikut  level  energinya yang  pada  masing-masing  kata  atau  suku  kata  membentuk  pola-pola 

yang  khas  pada  masing-masing  formant  dan  bandwidth pada pengucapan kalimat „tugas digital forensik‟. Hasil 

tersebut adalah sebagaimana pada gambar 7 dan 8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Spektogram File Audio evidence.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Spektogram File Audio subjek.wav 

 



Keseluruhan komponen-komponen suara tersebut jika dilihat secara lebih komprehensif beserta penandaan 

pada masing-masing kata dan suku-kata dari kalimat „tugas digital forensik‟ adalah sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Keseluruhan Komponen Suara File Audio evidence.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Keseluruhan Komponen Suara File Audio subjek.wav 



Pada gambar 9 dan 10 diatas grafik  yang  berwarna  merah  menunjukkan  formant,  grafik  yang  berwarna  

biru menunjukkan  pitch,  dan  grafik  yang  berwarna  kuning  menunjukkan  intensity, sedangkan jendela bagian 

atas menunjukkan frekwensi pengucapan kalimat dalam bentuk stereo (2 channels). Selain itu pada gambar diatas 

juga dapat dilihat penandaan kata-kata tugas, digital dan forensik pada bagian-bagian grafik dari suara. Dimana dari 

penandaan tersebut rekaman suaran akan dipisah dan disimpan menjadi 3 bagian pada masing-masing suku-kata 

tersebut. dengan masing-masing namanya adalah menjadi: 

 Evidence-tugas.wav 

 Evidence-digital.wav 

 Evidence-forensik.wav 

 Subjek-tugas.wav 

 Subjek-digital.wav 

 Subjek-forensik.wav 

 

Selanjutnya setelah dilakukan pemngambilan komponen-komponen suara beserta hasil pemisahan suara pada 

tiap katanya. Masing-masing komponen tersebut akan  digunakan  untuk  memeriksa  dan  membandingkan  suara 

evidence dan suara subjek dengan menggunakan metode analisa  statistic  pitch,  formant, graphical distribution  dan  

spectrogram  untuk  menentukan  apakah  kedua  suara  tersebut identik ataukah tidak identik. 

D. Voice Recognition 

Pada tahap selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap komponen-komponen suara tadi dengan tujuan untuk 

membandingkan apakah antara suara evidence dan subjek adalah identik ataukah tidak identik. Metode dalam 

melakukan analisa tersebut adalah meliputi 

1. analisa statistic pitch, yaitu pada pitch minimum, maksimum, median, mean dan deviation 

2. Analisa  statistic  formant  berbasis  Anova  (Analysis  of  Variance) 

3. Analisa  graphical  distribution 

4. Analisa  spectrogram  

 

1. Analisa statistik pitch 

Pada tahap decoding dari suara pembanding subjek.wav telah didapatkan hasil komponen suara pitch 

dengan nama file subjek.pitch dan evidence.pitch. Dengan menggunakan aplikasi praat, file pitch tersebut akan 

dianalisa untuk mendaptkan nilai pitch max, min, median, mean dan deviation. Setelah didapat nilai statistic 

Pitch dengan menggunakan Praat, nilai-nilai statistic Pitch dari subjek dan evidence ditabulasi dalam sebuah 

tabel, sebagaimana terlihat pada table di bawah ini. 

 

 

 

 



Jenis Analisa Subjek [Hz] Evidence [Hz] 

Pitch max 141.50840254609992 577.5421195066281 

Pitch min 99.31984090276369 78.19006922661254 

Pitch median 121.71834773917996 93.25496654993788 

Pitch mean 122.34065183479294 237.6864219362288 

Pitch deviation 4.499390738088456 197.93267958395882 

 

Dari Analisa Statistik Pitch diatas terlihat bahwa pada pengucapan kalimat „tugas digital forensik‟ antara 

Suara evidence dengan Suara Subyek memiliki range yang jauh. Dimana semakin jauh range dari nilai statistic 

tersebut menunjukan bahwa suara yang dibandingkan tidaklah identik. Untuk lebih jelas dan detail dalam 

analisa statistik pitch ini, pembandingan antara suara evidence dan subjek dilakukan pada tiap-tiap kata dari 

kalimat „tugas digital forensik‟. Hasil dari analisa pitch pada masing-masing kata tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Jenis Analisa Subjek-tugas [Hz] Evidence-tugas [Hz] 

Pitch max 134.46420086245683 525.6962547901337 

Pitch min 118.44272375938996 86.73641382580433 

Pitch median 121.8499136612484 92.36729024026508 

Pitch mean 122.88900068007852 174.86242786237057 

Pitch deviation 3.5096739694526455 164.2054792937348 

 

Jenis Analisa Subjek-digital [Hz] Evidence-digital [Hz] 

Pitch max 131.35520216512734 434.5667322566604 

Pitch min 116.72938143581514 76.85799330236011 

Pitch median 120.90437875630306 83.15843025968529 

Pitch mean 121.42631268860586 103.09527298178416 

Pitch deviation 3.2329407865729882 77.65350877087295 

 

Jenis Analisa Subjek-forensik [Hz] Evidence-forensik [Hz] 

Pitch max 132.02426103865395 577.3913477748421 

Pitch min 99.28617261573533 96.12125553354028 

Pitch median 121.80194671997842 521.7486125582374 

Pitch mean 122.07790768736564 480.37648933263927 

Pitch deviation 5.008817459844801 121.79488124168464 

 

Dari hasil analisa statistic pict pada tiap kata tugas, digital dan forensik sebagaimana terlihat pada table  di  

atas,  didapatkan hasil bahwa perbandingan nilai pitch antara evidence dan subjek pada tiap katanya memiliki 



perbedaan  nilai  statistic  pitch  max, min, median, mean dan deviation yang lebar. Sehingga dari hasil analisa 

statistik pitch ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa antara suara evidence dan subjek tidaklah identik. 

 

2. Analisa Statistik Formant 

Anlisa sattistik formant ini terdiri dari dua bagian, yaitu analisa anova dan LR. Dalam analisa statistik 

formant ini tahapan pertama akan dilakukan analisa dengan metode anova kemudian dilanjutkan dengan analisa 

LR. 

    Analisa Anova 

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 3.3 metode ini bekerja dengan cara mengkalkulasi secara 

statistik nilai-nilai Formant 1, Formant 2, Formant 3 dan Formant 4 dari suara evidence dan subjek. Kemudian 

nilai dari formant tersebut akan di analisa statistik dengan metode Anova untuk menunjukkan tingkat 

perbedaaan data pada masing-masing formant dari suara evidence dan subjek yang  ditandai  dengan hasil 

berupa nilai  perbandingan  ratio F , P-value dan F critical. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut., analisa 

anova dilakukan dengan menggunakan aplikasi gnumeric yaitu aplikasi yang dirancang untuk melakukan 

berbagai analisa statistik dengan memasukan nilai-nilai variabel yang akan dianalisa.Pada simulasi ini sebelum 

dilakukan analisa anova, maka perlu didapatkan nilai-nilai formant 1,2,3,4, dan 5 terlebih dahulu. Nilai-nilai 

formant tersebut didapatkan melalui aplikasi praat. Sebagaimana pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 11. Nilai Formant Pada Aplikasi praat 

 

Dari hasil pembacaan nilai formant dari praat, seseluruhan nilai-nilai tersebut kemudian di tabulasi pada 

aplikasi gnumeric untuk kemudian dilakukan analisa statistik anova.  

 



 

Gambar 12. Analisa Anova Pada Aplikasi Gnumeric 

 

Melalui analisa anova tersebut akan didapatkan nilai perbandingan ratio F , P-value dan F critical dimana 

jika nilai ratio F lebih kecil dari F critical, dan nilai probability P lebih besar dari 0.5 maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua suara data dari nilai formant yang dianalisa adalah tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau 

identik (accepted). Sebaliknya jika syarat tadi tidak terpenuhi maka kedua suara yang dianalisa adalah tidak 

identik (rejected). Hasil dari keseluruhan nilai perbandingan ratio F , P-value dan F critical dari nilai formant 1-

5 pada tiap-tiap kata tugas, digital dan forensik suara evidence dan subjek adalah sebagaimana pada tabel-tabel 

berikut. 

Formant 

Kata-Tugas 

Ratio F P-value F Critical Kesimpulan 

Formant 1 9.4865969 0.00244174 3.9009887 Rejected 

Formant 2 3.7974617 0.05310181 3.9009887 Rejected 

Formant 3 71.546535 0.00000000 3.9009887 Rejected 

Formant 4 12.807093 0.00046051 3.9017611 Rejected 

Formant 5 12.200669 0.00075331 3.9505871 Rejected 

 

Formant 

Kata-Digital 

Ratio F P-value F Critical Kesimpulan 

Formant 1 35.331407 0.0000000 3.8900922 Rejected 

Formant 2 16.456023 0.0000722 3.8900922 Rejected 

Formant 3 138.86915 0.0000000 3.8900922 Rejected 

Formant 4 7.8261163 0.0056715 3.8900922 Rejected 

Formant 5 2.7263417 0.1012356 3.9175498 Rejected 

 



Formant 

Kata-Forensik 

Ratio F P-value F Critical Kesimpulan 

Formant 1 7.2766908 0.0078505 3.9092318 Rejected 

Formant 2 6.9258587 0.0091756 3.8895888 Rejected 

Formant 3 105.140404 0.0000000 3.8890957 Rejected 

Formant 4 13.4902429 0.0003089 3.8890957 Rejected 

Formant 5 5.3520725 0.0217296 3.8890957 Rejected 

 

Dari hasil analisa dengan metode statistik Anova ini, sebagaimana pada tabel diatas terlihat bahwa 

keseluruhan hasil analisa pada masing-masing kata menunjukan bahwa antara suara evidence dan subjek 

tidaklah identik (rejected). 

Analisa Likehood Ratio 

Kemudian sebagai pendukung dari analisa anova diatas, dilakukan analisa Likehood Ratio (LR). Analisa ini 

bertujuan melakukan penelaahan  lebih  detil  dalam melakukan analisa  statistic  terhadap  formant dengan 

menggunakan Likelihood Ratio (LR). Analisa  LR  ini  digunakan  untuk  memperkuat  hasil  analisa  Anova 

dimana analisa LR ini dapat menjelaskan berapa level LR ini yang mendukung hipotesis penuntutan maupun 

hipotesis perlawanan. 

Analisa LR ini bekerja menggunakan rumus sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab 3.3 point b. 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, pada masing-masing kata tugas, digital dan forensik 

didapatkan hasil sebagaimana pada tabel-tabel berikut. 

 

Formant 

Kata Tugas 

P(E|Hp)= 

Pvalue 

P(E|Hd)= 

1- P(E|Hp) 

LR Kesimpulan 

Formant 1 0.00244174 0.99755826 0.00244772 Strong evidence against 

Formant 2 0.053101814 0.94689819 0.05607975 Moderate evidence against 

Formant 3 0.00000000 1.00000000 0.00000000 Very strong evidence against 

Formant 4 0.0004605 0.9995395 0.000460712 Strong evidence against 

Formant 5 0.00075331 0.99924669 0.000753878 Strong evidence against 

 

Formant 

Kata Digital 

P(E|Hp)= 

Pvalue 

P(E|Hd)= 

1- P(E|Hp) 

LR Kesimpulan 

Formant 1 0.0000000 1.0000000 0.0000000 Very strong evidence against 

Formant 2 0.0000722 0.9999278 0.0000722 Very strong evidence against 

Formant 3 0.0000000 1.0000000 0.0000000 Very strong evidence against 

Formant 4 0.0056715 0.9943285 0.00570385 Strong evidence against 

Formant 5 0.1012356 0.8987644 0.11263864 Limited evidence against 

 



Formant 

Kata Forensik 

P(E|Hp)= 

Pvalue 

P(E|Hd)= 

1- P(E|Hp) 

LR Kesimpulan 

Formant 1 0.0078505 0.9921495 0.0079126 Strong evidence against 

Formant 2 0.0091756 0.9908244 0.0091756 Strong evidence against 

Formant 3 0.0000000 1.0000000 0.0000000 Very strong evidence against 

Formant 4 0.0003089 0.9996911 0.0003090 Strong evidence against 

Formant 5 0.0217296 0.9782704 0.0222123 Moderate evidence against 

 

Dari hasil yang analisa LR sebagaimana pada tabel diatas, didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada satu pun 

formant yang mendukung hipotesis penuntutan (suara evidence dan subjek identik). Namun sebaliknya, hasil 

kesimpulan menunjukan bahwa keseluruhan formant mendukung hipotesis perlawanan (suara evidence dan 

subjek tidaklah identik). 

 

3. Analisa Graphical Distribution 

Selanjutnya dilakukan analisa graphical didtribution. Analisa ini bertujuan untuk melihat range sebaran dari 

nilai-nilai formant pada masing-masing suara melalui tampilan grapic. Dari tampilan tersebut akan dapat 

diketahui apakah suara yang dibandingkan memiliki pola sebaran yang identik ataukah tidak. 

Pada simulasi ini analisa dilakukan dengan memanfaatkan nilai-nilai formant yang telah didapatkan dari 

analisa statistik formant. Nilai-nilai formant tersebut kemudian akan di tabulasi pada aplikasi gnumeric dan 

dilanjutkan untuk menganalisa sebaran grafis nya. Nilai formant yang akan dianalisa hanya pada nilai F1 vs F2 

dan F2 vs F3. Melaui gnumeric didapatkan hasil analisa sebaran grafis masing-masing kata tugas, didgital dan 

forensik sebagaimana pada gambar berikut. 

 

  

Gambar 13. Sebaran Grafis F1 vs F2 Kata Tugas 



 

 

Gambar 14. Sebaran Grafis F2 vs F3 Kata Tugas 

 

Pada  kedua  grafik  di  atas,  terlihat bahwa terdapat beberapa sebaran dari nilai F1 vs F2 dan F2 vs F3 

yang diluar dari kumpulan grafis sebaran yang lainnya. Sehingga jika grafis sebaran yang keluar tersebut 

diabaikan maka masih terdapat beberapa sebaran grafis dari suara evidence dan subjek yang berkumpul pada 

tempat yang sama. Sehingga sebaran grafis antara F1 vs F2 dan F2 vs F3 dapat dikatan masih dalam rentang 

nilai kelompok yang sama. Dimana hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari hasil analisa 

sebaran grafis bahwa antara F1, F2 dan F3 dari suara evidence dan subjek adalah identik 

 

 

Gambar 15. Sebaran Grafis F1 vs F2 Kata Digital 

 



 

Gambar 16. Sebaran Grafis F2 vs F3 Kata Digital 

 

Pada  kedua  grafik  di  atas,  terlihat bahwa terdapat beberapa sebaran dari nilai F1 vs F2 dan F2 vs F3 

yang diluar dari kumpulan grafis sebaran yang lainnya. Pada gambar 15 jika grafis sebaran yang keluar 

tersebut diabaikan maka masih terdapat beberapa sebaran grafis dari suara evidence dan subjek yang 

berkumpul pada tempat yang sama. Namun pada gambar 16 keseluran sebaran grafis tidak ada yang berkumpul 

pada range yang sama. Sehingga sebaran grafis antara F2 vs F3 dapat dikatan tidak dalam rentang nilai 

kelompok yang sama. Dimana hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari hasil analisa sebaran 

grafis bahwa antara F1, F2 dan F3 dari suara evidence dan subjek adalah tidak identik. 

 

 

Gambar 17. Sebaran Grafis F1 vs F2 Kata Forensik 



 

 

Gambar 18. Sebaran Grafis F2 vs F3 Kata Forensik 

 

Pada  kedua  grafik  di  atas,  terlihat bahwa terdapat beberapa sebaran dari nilai F1 vs F2 dan F2 vs F3 

yang diluar dari kumpulan grafis sebaran yang lainnya. Sehingga jika grafis sebaran yang keluar tersebut 

diabaikan maka masih terdapat beberapa sebaran grafis dari suara evidence dan subjek yang berkumpul pada 

tempat yang sama. Sehingga sebaran grafis antara F1 vs F2 dan F2 vs F3 dapat dikatan masih dalam rentang 

nilai kelompok yang sama. Dimana hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari hasil analisa 

sebaran grafis bahwa antara F1, F2 dan F3 dari suara evidence dan subjek adalah identik 

 

4. Analisa Spektogram 

Metode selanjutnya adalah analisa spektogram, secara ringkas meotde ini bekerja dengan cara menunjukan 

pola umum yang khas pada kata yang diucapkan melauli aplikasi praat. Jika dalam pola-pola khas tersebut 

pada pengucapan kata-kata tertentu dari suara evidence dan subjek tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  suara  tersebut adalah identik (memiliki kesamaan 

spectrogram) nemun jika tidak memiliki kesamaan pola maka suara tersebut tidaklah identik.  

Pada simulasi ini, pada masing-masing kata tugas, digital dan forensik dari suara evidence dan subjek akan 

ditampilkan pola spektogram nya, selanjutnya pada kata-kata yang sama dari evidence dan subjek akan 

dibandingkan pola nya, apakah memiliki perbedaan yang signifikan ataukan tidak. Tampilan gambar 

spektogram masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut. 

 



 

Gambar 19. Tampilan Spektogram Suara Evidence-tugas 

 

 

Gambar 20. Tampilan Spektogram Suara Subjek-tugas 

 

Pada kedua gambar 19 dan 20 di atas terlihat bahwa pada hasil spektogran kata tugas terbentuk sebuah 

pola-pola yang khas. Selanjutnya jika pola-pola khas tersebut dibandingkan antara suara evidence dan subjek 

maka dapat terlihat bahwa pola-pola  khas  tersebut tidak  memiliki  kesamaan  antara suara evidence dan 

subjek. Sehingga melalui metode analisa spektogram ini dapat disimpulkan bahwa suara evidence dan subjek 

pada pengucapan kata tugas tidaklah identik.  

  



 

Gambar 21. Tampilan Spektogram Suara Evidence-digital 

 

 

Gambar 22. Tampilan Spektogram Suara Subjek-digital 

 

Pada kedua gambar 21 dan 22 di atas terlihat bahwa pada hasil spektogran kata digital terbentuk sebuah 

pola-pola yang khas. Selanjutnya jika pola-pola khas tersebut dibandingkan antara suara evidence dan subjek 

maka dapat terlihat bahwa pola-pola  khas  tersebut tidak  memiliki  kesamaan  antara suara evidence dan 



subjek. Sehingga melalui metode analisa spektogram ini dapat disimpulkan bahwa suara evidence dan subjek 

pada pengucapan kata digital tidaklah identik. 

  

 

Gambar 23. Tampilan Spektogram Suara Evidence-forensik 

 

 

Gambar 24. Tampilan Spektogram Suara Subjek-forensik 

 



Pada kedua gambar 19 dan 20 di atas terlihat bahwa pada hasil spektogran kata forensik terbentuk sebuah 

pola-pola yang khas. Selanjutnya jika pola-pola khas tersebut dibandingkan antara suara evidence dan subjek 

maka dapat terlihat bahwa pola-pola  khas  tersebut tidak  memiliki  kesamaan  antara suara evidence dan 

subjek. Sehingga melalui metode analisa spektogram ini dapat disimpulkan bahwa suara evidence dan subjek 

pada pengucapan kata forensik tidaklah identik. 

V.   KESIMPULAN 

Dari keseluruhan jenis metode analisa yang digunakan dalam melakukan tahap analisa voice recognition, 

didapatkan hasil bahwa hampir keseluruhan metode yang digunakan menunjukan kesimpulan bahwa antara suara 

evidence dan subjek tidak lah identik. Meskipun pada metode analisa graphical distribution terdapat hasil 

kesimpulan bahwa pada pengucapan kata tugas dan forensik adalah identik namun kemungkinan itu tereliminir oleh 

hasil metode yang lain, sehingga hasil tersebut dapat diabaikan. Dalam analisa forensik audio ini, investigator tidak 

dapat bertumpu pada satu jenis metode saja, namun harus menggunakan keseluruhan metode sehingga didapatkan 

hasil kesimpulan yang lebih akurat. Dengan kata lain dalam tahap voice recognition, analisa tidaklah dilakukan pada 

satu komponen suara saja melainkan analisa juga harus dilakukan terhadap komponen suara yang lain seperti analisa 

statistic terhadap pitch dan formant yang berbasis Anova dan Likelihood Ratio (LR), analisa grapical distribution 

serta spektogram melalui analisa spektogram.. 
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