
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Proses produksi pada industri tidak bisa terlepas dari penggunaan mesin-

mesin. Penggunaan mesin secara kontinu akan menimbulkan kinerja mesin yang 

tidak maksimal. Akibatnya proses produksi juga akan terganggu. Menurut Popescu 

pada tahun 2010 yang tertuang dalam jurnal Ilham Z. pada tahun 2012 menyatakan 

bahwa kerusakan mesin disebabkan oleh 2 komponen utama yaitu bearing dan 

gear. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan dan 

perbaikan secara berkala (Yulianto & Vinaya, 2017). Dalam industri manufaktur 

pemantauan dan perbaikan secara berkala yang sering digunakan adalah Predictive 

Maintenance (PdM) (Yunata & Dhany, 2010). Di beberapa perusahaan juga 

menambahkan Preventive Maintenance (PM) sebagai sarana pemantauan mesin. 

Salah satu contoh PdM adalah pemeriksaan pola getaran mesin untuk menentukan 

kondisi mesin pada saat itu. Variabel yang menjadi parameter pemantauan adalah 

frekuensi, amplitudo, dan fasa getaran (Ilham & Arifianto, 2012). 

Selain menimbulkan getaran, mesin juga menimbulkan bunyi. Bunyi mesin 

tidak lain adalah manifestasi dari getaran yang terjadi (Vinaya & Arifianto, 2015). 

Getaran bersifat sensitif terhadap perbedaan kondisi pada mesin dimana mesin 

sebelum dan sesudah diperbaiki memiliki getaran yang berbeda. Akan tetapi 

getaran dan bunyi tidak bisa diperlakukan sama untuk pemeriksaan kondisi mesin. 

Jika pemeriksaan mesin melalui getaran dapat dilakukan dengan menempelkan 

accelerometer pada mesin. Lain halnya dengan bunyi mesin yang akan bercampur 

dengan bunyi lain di sekitarnya. Sehingga diperlukan pemisahan bunyi untuk bisa 

mengestimasikan bunyi dari obyek yang akan diperiksa (Yunata & Dhany, 2010). 

Blind Source Separation (BSS) merupakan salah satu metode yang bisa 

memisahkan sinyal campuran bunyi. Sesuai dengan namanya metode ini dapat 

memisahkan obyek bunyi tanpa mengetahui sinyal pencampurnya (Yulianto & 

Vinaya, 2017). Salah satu metode dalam BSS yang sering digunakan adalah Non-

Negative Matrix Factorization (NMF). NMF merupakan metode lanjutan dari BSS 
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yang berupa algoritma V ≈ W × H. dalam persamaan tersebut V merupakan sinyal 

tercampur yang akan dianalogikan sebuah matrix non negatif, dimana V akan 

difaktorkan untuk bisa mengidentifikasi matrix non negatif lain. Permasalahan 

setelahnya adalah bagaimana mereduksi dimensi dari matrix tersebut. Cara yang 

biasa digunakan adalah Itakura-Saito NMF (Danaba, Arifianto, & Rahmadiansyah, 

2011). Untuk memunculkan hasil sinyal estimasi yang mendekati atau sesuai 

dengan sinyal asli harus dilakukan maksimasi likelihood dengan parameter sinyal 

baseline yang telah diambil. Proses ini dilakukan ketika data sudah diperoleh dan 

masuk ke pengolahan data. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

Multiplicative Update (MU). Metode MU akan melakukan iterasi berkali-kali pada 

sinyal estimasi untuk memunculkan maksimasi likelihood. Metode MU memiliki 

iterasi yang lebih cepat stabil daripada metode lain seperti Expectation 

Maximization (EM). Metode MU memerlukan iterasi yang lebih sedikit untuk 

mencapai kestabilan daripada metode EM untuk bisa stabil (Ozerof & Fevotte, 

2010). 

Pada penelitian sebelumnya pernah dilakukan pemisahan bunyi 

menggunakan Blind Source Separation menggunakan algoritma Non-Negative 

Matrix Factorization oleh Ozerof pada tahun 2009 dan 2010 dengan obyek 

penelitian musik. Pada tahun 2011 penelitian dilakukan oleh Danaba dengan 

mengaplikasikan metode NMF Itakura-Saito pada obyek musik yang dilakukan di 

studio musik. Hasil dari penelitian tersebut menjadi acuan pendekatan yang 

diusulkan dalam penelitian ini. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pemisahan sinyal bunyi menggunakan 

metode Blind Source Separation menggunakan algoritma Non-Negative Matrix 

Factorization dengan pencampuran instantaneous. Pencampuran instantaneous 

digunakan karena penelitian dilakukan di laboratorium sehingga faktor-faktor yang 

menghambat dan menganggu perambatan sinyal bunyi diabaikan. Sinyal bunyi 

yang dipisahkan adalah bunyi mesin pompa. Penelitian akan dilakukan pada skala 

laboratorium menggunakan perekaman microphone array. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil pemisahan bunyi menggunakan Blind Source Separation 

menggunakan algoritma Non-Negative Matrix Factorization dengan 

pencampuran instantaneous pada obyek pompa? 

2. Apakah hasil pemisahan bunyi dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kerusakan pada obyek pompa? 

 

1.3   Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hasil pemisahan bunyi menggunakan Blind Source Separation 

menggunakan algoritma Non-Negative Matrix Factorization dengan 

pencampuran instantaneous pada obyek pompa. 

2. Mengetahui identifikasi kerusakan pompa dari hasil pemisahan bunyi yang 

ada. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat berkontribusi membantu 

pemantauan kondisi mesin dalam skala industri sehingga pemantauan secara 

manual tidak lagi dilakukan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

mengurasi resiko kecelakaan dan penyakit di saat pengukuran secara manual 

dilakukan. 

 

1.5   Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan menggunakan microphone array. 

2. Pada proses perekaman koefisien penyerapan bunyi dan reverberation tidak 

diperhatikan. 

3. Penelitian dilakukan pada mesin pompa. 
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- Halaman ini sengaja dikosongkan - 


