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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam melakukan proses produksi, industri tidak terlepas dari penggunaan 

mesin. Penggunaan mesin secara terus-menerus dapat mempengaruhi nilai 

keandalan dari mesin. Apabila terjadi kerusakan pada mesin dan tidak segera 

diperbaiki, maka akan menimbulkan banyak kerugian diantaranya terganggunya 

proses produksi, jam kerja karyawan menjadi terbuang, dan pengeluaran 

perbaikan biaya yang mahal. Kerugian lainnya adalah mesin akan mengalami 

kerusakan yang lebih parah apabila tidak segera diperbaiki. Kondisi mesin 

merupakan aspek utama yang harus diperhatikan demi kelancaran proses produksi 

(Ramali, 2015). Metode yang sering digunakan oleh industri dalam melakukan 

pemeliharaan mesin-mesin adalah predective maintenance atau pemeliharaan 

mesin secara berkala (Sabaraya, 2011). Metode tersebut sudah menjadi hal yang 

umum sehingga diperlukan suatu metode pemeliharaan yang efektif dan efisien 

dimana operator tidak harus turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi mesin. 

Dalam penelitian ini diusulkan suatu metode yang bisa diterapkan dalam 

mendeteksi kondisi mesin yaitu dengan analisa pola bunyi (suara). 

Pada analisa pola bunyi, campuran sinyal bunyi mesin direkam 

menggunakan sensor suara (mikrofon) dan diolah secara komputasi sehingga bisa 

dipisahkan kembali menjadi sinyal suara aslinya. Agar proses pemisahan sinyal 

bunyi mesin dapat dilakukan pada setiap kondisi perekaman, maka digunakan 

metode pemisahan buta (Blind Separation). Blind Source Separation (BSS) 

merupakan teknik untuk memisahkan campuran sinyal dari berbagai sumber tanpa 

diketahui proses pencampuran sinyal tersebut. BSS adalah menemukan kembali 

sumber-sumber sinyal yang tidak teramati atau “source” dari beberapa hasil 

penggabungan sumber-sumber sinyal. Kata “blind” menunjukkan bahwa tidak ada 

informasi dari sumber tentang pencampurannya (Mula'ab, 2009). Metode BSS 

digunakan untuk memperkirakan sinyal asli dengan cara pemisahan satu set sinyal 
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asli dari satu set sinyal campuran (sinyal observasi) tanpa adanya informasi 

sebelumnya (Rosi, 2013). BSS merupakan salah satu bentuk dari metode 

unsupervised learning, dimana metode tersebut digunakan untuk mengekstraksi 

variabel yang tersembunyi pada suatu data. Selanjutnya, variabel tersembunyi 

tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan pemodelan. 

Nonnegative Matrix Factorization (NMF) adalah salah satu dari algoritma 

BSS. Pada analisa pola suara menggunakan metode NMF, sebuah sinyal bunyi 

yang tercampur akan dianalogikan sebagai sebuah matriks non-negatif, dimana 

mariks tersebut akan difaktorkan agar dapat mengidentifikasi matriks non-negatif 

lainnya (Danaba, 2011). Pada penelitian sebelumnya, pemisahan sinyal bunyi 

berhasil dilakukan menggunakan  metode BSS dengan algoritma ICA 

(Independent Component Analysis), dengan asumsi  bahwa sinyal sumber harus 

memiliki karakteristik independensi dan non gaussian (Sari, 2011). Berbeda 

dengan ICA, metode NMF bekerja dengan skema iteratif dimana pada setiap 

iterasi meminimalkan fungsi target. Sehingga tanpa tersedia informasi awal, 

metode NMF masih dapat bekerja (Manunggal, et al., 2018). Metode NMF dengan 

divergensi Itakura-Saito dapat digunakan untuk pemisahan sumber dalam 

menentukan estimasi campuran pada pidato monaural (Adewusi, 2016). Metode 

yang sama juga dapat digunakan pada proses pemisahan sinyal musik (Ozerov & 

Fevotte, 2010). 

Penggunaan metode NMF dalam pemisahan sinyal bunyi mesin belum 

pernah dilakukan sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah 

metode NMF dapat diterapkan dalam pemisahan sinyal bunyi mesin. Dalam 

penelitian ini digunakan pendekatan unsupervised learning-NMF dalam 

pemisahan sinyal bunyi. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini masih berskala 

laboratorium, sehingga dalam pemisahannya tidak dibutuhkan informasi 

tambahan seperti noise dan faktor lingkungan. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah mesin pompa dengan pencampuran sinyal sesaat (instantaneous linier). 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Vibrastik Teknik Fisika - ITS. Teknik 

pengambilan data yang digunakan adalah microphone array (susunan dari 

beberapa mikrofon).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang  dapat diambil 

dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana  hasil pemisahan sinyal bunyi mesin menggunakan 

algoritma unsupervised learning-NMF ? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah sensor terhadap performansi hasil 

pemisahan menggunakan unsupervised learning-NMF ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Mengetahui hasil dari pemisahan sinyal bunyi mesin menggunakan 

algoritma unsupervised learning-NMF. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah sensor terhadap performansi hasil pemisahan 

menggunakan metode unsupervised learning-NMF. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi kalangan industri 

dalam hal perkembangan teknologi penentuan kerusakan mesin tanpa harus turun 

langsung ke lapangan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi 

risiko kecelakaan kerja saat melakukan pendeteksian secara manual. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Koefisien penyerapan bunyi dan reverberasi belum diperhatikan. 

2. Pengukuran dilakukan di Laboratorium Vibrastik Teknik Fisika-ITS. 

3. Identifikasi yang dilakukan belum mengarah pada tingkat keparahan 

dari kerusakan mesin. 

4. Mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah pompa. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 


