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Abstrak 

 

 Pengenalan sandi morse dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan dapat dipahami dan 

dimengerti metode ekstraksi ciri, diantaranya dengan menggunakan sampling. Sampling digunakan untuk 

menganalisa sinyal suara untuk memperoleh fitur atau ciri unik dari tiap pola suara sandi morse. 

Jaringan syaraf tiruan (jst) banyak digunakan untuk aplikasi pengenalan pola (pattern recognition). Dalam 

aplikasi ini pengenalan suara sandi morse  meliputi angka sandi morse yang terdiri dari angka nol sampai dengan 

Sembilan, setiap angka memiliki lima ketukan nada dengan ciri-ciri nya (panjang dan pendek) tersendiri. Mula mula 

sinyal suara direkam  dalam bentuk file wav. Kemudian sinyal suara analog dicuplik menjadi digital dengan 

kecepatan 8000 Hz. Proses sampling suara digunakan untuk menyeragamkan data dan memperkecil data. Dari data 

tersebut dilatih dengan jaringan syaraf tiruan untuk dikenali, metode pembelajaran yang digunakan adalah 

backpropagation. Dari hasil pembelajaran akan didapatkan bobot jaringan yang telah berubah. Jaringan diuji dengan 

memberikan masukkan data pengujian.  

Hasil pengujian menunjukan bahwa pengenalan sandi morse dengan menggunakan data pelatihan sebesar 

85,16 % sedangkan pengujian sandi morse dengan data baru sebesar 67,99 %. 

 

1. Pendahuluan 

Huruf Sandi adalah huruf rahasia. Jadi , huruf 

sandi itu, sukar dimengerti atau dipecahkan oleh orang 

yang belum pernah mempelajarinya. Huruf sandi ada 

beberapa macam, dan tiap sandi ada kuncinya tersendiri 

untuk membuat dan membacanya atau 

menterjemahkannya. Sandi adalah sebuah kata dalam 

bahasa sansekerta yang artinya adalah rahasia atau 

menyembunyikan.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata 

persandian yang berasal dari kata dasar sandi adalah 

rahasia atau kode definisi sinonimnya dalam bahasa 

Inggris cryptography, yang berarti pengetahuan, studi 

atau seni tentang tulisan rahasia (Raiman 1999). 

Sandi atau huruf rahasia adalah salah satu materi 

kepramukaan tentang cara membaca suatu berita dengan 

menggunakan kode-kode penulisan tertentu. Morse 

sebenarnya nama orang Amerika yang menemukan 

sebuah cara agar setiap manusia dapat saling 

berhubungan. Cara tersebut ditemukan pada tahun 1837 

tetapi baru dapat diterima untuk dipergunakan diseluruh 

dunia tahun 1851 dalam konferensi internasional (saku 

pramuka 2009). 

Morse dapat dilakukan dengan berbagai cara 

antara lain:  

a. Suara, yaitu dengan menggunakan 

peluit. 

b. Sinar, yaitu dengan menggunakan 

senter. 

c. Tulisan, yaitu dengan menggunakan 

titik (.) dan setrip (-) 

d. Bendera, yaitu dengan bendera morse. 



 

Suara merupakan salah satu media komunikasi 

yang paling sering dan umum digunakan oleh manusia. 

Manusia dapat memproduksi suaranya dengan mudah 

tanpa memerlukan energi yang besar. Selain itu, setiap 

manusia mempunyai bentuk suara yang berbeda-beda 

sehingga dapat dibeda akan dengan mudah sesuai 

dengan karakter suaranya masing-masing.  

Hal ini semakin memicu kebutuhan akan adanya 

identifikasi orang (person identification). Suara manusia 

merupakan salah satu bentuk biometrik yang dapat 

digunakan untuk identifikasi orang selain itu, 

pengenalan suara (voice recognition) cukup mudah 

untuk digunakan atau dilakukan oleh manusia.  

Pengenalan suara merupakan salah satu upaya 

agar suara dapat dikenali atau diidentifikasi sehingga 

dapat dimanfaatkan. Pengenalan suara dapat dibedakan 

ke dalam tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan 

akustik-fonetik (the acoustic-phonetic approach), 

pendekatan kecerdasan buatan (the artificial intelligence 

approach), dan pendekatan pengenalanpola (the pattern 

recognition approach). Pendekatan pengenalan pola 

terdiri dari dua langkah yaitu pembelajaran pola suara 

dan pengenalan pola melalui perbandingan pola. Tahap 

perbandingan pola adalah tahap bagi ucapan yang akan 

dikenali, dibandingkan polanya dengan setiap 

kemungkinan pola yang telah dipelajari dalam fase 

pembelajaran, untuk kemudian diklasifikasi dengan pola 

terbaik yang cocok. Salah satu metode dalam 

pengenalan suara (voice recognition) adalah jaringan 

syaraf tiruan metode backpropagation membandingkan 

antara sinyal masuk berupa suara dengan record suara di 

database. 

 

 

2. Metodologi 

2.1. Pengambilan data 

Dalam sistem ini data yang digunakan untuk 

melakukan penelitian adalah data rekaman sandi morse, 

ilustrasi pengambilan rekaman pada gambar 2.1. 

 

gambar 2.1.Ilustrasi pengambilan suara sandi morse 

Sistem pengambilan suara sandi morse pada 

penelitian ini dengan cara merekam dengan memakai 

microphone yang telah dihubungkan dengan jack mic 

pada sound card. Sample  suara yang diambil adalah 16 

bit mono dengan sample rate 44.100 Hz, sample suara 

kemudian disimpan dalam format wav. Dalam 

perekaman sample suara menggunakan program 

marssyas. Proses pengenalan suara sandi morse, dimana 

setiap suara memiliki pola yang unik satu dengan yang 

lainnya, pada penelitian ini menggunakan suara sandi 

morse hasil rekaman. 

 Objek yang digunakan. 

a. Sebanyak 350 sample suara sandi morse yang 

merupakan gabungan dari sample suara sandi 

morse dari angka 0-9. Masing-masing orang 

mengucapkan 10 sample suara sandi morse dari 

angka nol sampai sembilan, sebanyak 35 orang. 

Kemudian dari tiga ratus lima puluh sample 

suara tersebut digunakan untuk pelatihan 

backpropagation dalam jaringan syaraf tiruan . 

b. Sebanyak 150 sample suara sandi morse yang 

merupakan gabungan dari sample suara sandi 

morse dari angka 0-9. Masing-masing orang 

mengucapkan 10 sample suara sandi morse dari 

angka nol sampai sembilan, sebanyak 15 orang. 

Kemudian dari seratus lima puluh sample suara 

tersebut digunakan untuk pengujian 

backpropagation dalam jaringan syaraf tiruan . 

2.2. Perancangan 

 Perancangan simulasi pengenalan pola suara 

sandi morse menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan 

metode backpropagation. 

 



Gambar 2. 1  Diagram alir (flowchart)  Perancangan 

sistem pengenalan pola. 

 Pada gambar 2.2 dapat dilihat bahwa pada 

sistem yang dirancang akan dapat mengenali suara sandi 

morse setelah melalui beberapa proses : 

a. Proses pengambilan data suara sandi morse 

melalui alat perekam secara tidak langsung. 

b. Proses normalaisasi sinyal. 

c. Proses sampling sinyal dengan tujuan 

menyeragamkan data. 

d. Proses pelatihan yang berisi tahapan untuk 

memperoleh bobot-bobot optimum dari proses 

sampling yang telah dilakukan.   

e. Pada proses pengujian menggunakan jaringan 

syaraf tiruan backpropagation, pengujian 

dilkukan dengan data suara baru bertujuan untuk 

dapat mengenali angka sandi morse. 

2.3 Membangun jaringan pada Gambar 2.3 dibawah ini 

adalah arsitektur jaringan.  

 

 Input    Hidden layer  Output 

Gambar 2. 2  Arsitektur jaringan backpropagation. 

 Arsitektur jaringan dipilih dengan pendekatan 

konstruktif, yaitu dengan suatu jaringan yang kecil 

dengan satu hidden layer  kemudian mengembangkan 

jumlah unit tersembunyi serta bobot tambahan sampai 

didapatkan penyelesaian yang dikehendaki. 

2.3. Pelatihan  

Rancangan pelatihan jumlah neuron pada Jarigan Syaraf 

Tiruan Backpropagation : 

a. Jumlah neuron lapisan input sebanyak dua 

puluh neuron.  

b. Jumlah lapisan hidden layer 60 unit. 

c. Jumlah lapisan output terdiri atas satu 

neuron . 

 

Gambar 2. 3  Diagram alur pelatihan jaringan syaraf 

tiruan dengan metode backpropagation. 

2.4. Pengenalan suara 

 

Gambar 2. 4  Diagram alir pengujian. 

Data latihan yang akan diujikan disini adalah 

150 data suara baru yang terdiri dari 15 angka nol, 15 

angka satu, 15 angka dua, 15 angka tiga, 15 angka 

empat, 15 angka lima, 15 angka enam, 15 angka tujuh, 

15 angka delapan, 15 angka Sembilan, disampling dalam 

bentuk matrik kemudian matrik tersebut disimulasikan 

ke jaringan yang sudah dilatih sebelumnya untuk 

mendapatkan hasil pengenalan masing-masing angka. 

3. Hasil dan Pengujian 

3.1 Tabel pengujian dengan data latih angka empat. 



 
Penjelasan tabel hasil : 

Data uji  : data uji angka sandi morse dari nol 

sampai dengan Sembilan dan setiap 

angka sandi morse memiliki data 

berurutan dari satu sampai tiga puluh 

lima.  

Target  : setiap angka sandi morse memiliki 

lima ketukan suara peluit, setiap peluit 

yang berdurasi panjang diinisialisakan 

sebagai satu dan suara peluit yang 

berdurasi pendek dinisialisasikan 

sebagai nol. 

Hasil Uji : hasil output dari proses pelatihan dan 

harus sesuai target. 

Warna merah  : tanda uji yang salah. 

Ket : keterangan pertama menerangkan 

target dan keterangan kedua 

menjelaskan hasil output apabila sesuai 

dengan target maka  (benar)  jika tidak 

sesuai dengan target maka (salah). 

Perhitungan persentase keberhasilan pengujian 

dihitung dengan cara sebagai berikut. 

Persentase keberhasilan =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛
𝑥100 

Dari hasil pengujian yang diperlihatkan pada 

tabel 3.1, program mampu melakukan proses klasifikasi 

dengan benar sebanyak 31 data dari 35 data latih yang 

diujikan sehingga persentase keberhasilannya adalah 

sebagai berikut. 

Persentase keberhasilan=
31

35
𝑥100 

              = 88,6% 

Tabel akurasi dari datalatih baru disetiap angka. 

No Angka morse Presentase 

1 Nol 88,6% 

2 Satu 85,7% 

3 Dua 82,9 % 

4 Tiga 85,7% 

5 Empat 82,9 % 

6 Lima 85,7% 

7 Enam 82,9% 

8 Tujuh 82,9% 

9 Delapan 85,7% 

10 Sembilan 88,6% 

3.2 Tabel pengujian data baru dengan angka nol 

 
Penjelasan tabel hasil : 

Data uji  : data uji angka sandi morse dari nol 

sampai dengan Sembilan dan setiap 

angka sandi morse memiliki data 

berurutan dari satu sampai lima belas.  

Target  : setiap angka sandi morse memiliki 

lima ketukan suara peluit, setiap peluit 

yang berdurasi panjang diinisialisasikan 

sebagai satu dan suara peluit yang 



berdurasi pendek dinisialisasikan 

sebagai nol. 

Hasil Uji : hasil output dari proses pelatihan dan 

harus sesuai target. 

Warna merah  : tanda uji yang salah. 

Ket : keterangan pertama menerangkan 

target dan keterangan kedua 

menjelaskan hasil output apabila sesuai 

dengan target maka  (benar)  jika tidak 

sesuai dengan target maka (salah). 

Perhitungan persentase keberhasilan pengujian 

dihitung dengan cara sebagai berikut. 

Persentase keberhasilan =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛
𝑥100 

Dari hasil pengujian yang diperlihatkan pada 

tabel 4.13 program mampu melakukan proses klasifikasi 

dengan benar sebanyak 11 data dari 15 sample data baru 

yang diujikan sehingga persentase keberhasilannya 

adalah sebagai berikut. 

Persentase keberhasilan=
11

15
𝑥100 

                = 73,3 % 

Tabel akurasi dari data uji baru disetiap angka. 

No Angka morse Presentase 

1 Nol 73,3% 

2 Satu 73,3% 

3 Dua 60 % 

4 Tiga 73,3% 

5 Empat 60% 

6 Lima 73,3 % 

7 Enam 66,7 % 

8 Tujuh 60 % 

9 Delapan 66,7 % 

10 Sembilan 73,3 % 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang didapat diambil dari beberapa tahapan 

perancangan hingga pengujian yang dilakukan pada 

system ini adalah : 

1. Pengujian jumlah unit pada lapisan tersembunyi  

60 unit, parameter jst yaitu laju pembelajaran  α 

,= 0,5 dan iterasi (epoch) 2000. 

2. Pengujian dengan menggunakan data pelatihan 

memiliki presentase benar sebesar 85,16 % dan 

pengujian dengan menggunakan data baru yang 

belum ditraining 67,99 %.  

3. Besar dan kecilnya hasil pengenalan sandi 

morse dipengaruhi oleh sampling, sampling 

yang diambil adalah 20 dari 31950. 

4. Rekaman kuat dan lemah suara dan besar nya 

nilai noise sangat berpengaruh terhadap hasil 

nilai samplingRekaman kuat dan lemah suara 

dan besar nya nilai noise sangat berpengaruh 

terhadap hasil nilai sampling. 
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