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ABSTRAK
Saat ini sistem DSP banyak diterapkan di berbagai bidang, salah satunya adalah musik.

Contoh penerapan sistem DSP adalah efek gitar digital. Efek gitar digital digunakan untuk
memanipulasi sinyal input audio dari gitar agar menghasilkan sinyal output audio yang diinginkan.
Raspberry Pi memiliki interface yang dibutuhkan untuk penerapan sistem audio processing
secara real time. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan Raspberry Pi untuk
mengimplementasikan real time audio effect pada gitar yang dilengkapi dengan graphical user
interface (GUI). Efek audio yang diimplementasikan adalah overdrive, distortion, flanger, vibrato,
tremolo dan reverb. Perancangan program efek audio dan GUI menggunakan pemrograman
Pure Data. Sampel suara real time audio effect Raspberry Pi hasil rancangan kemudian
dibandingkan dengan sampel suara software Overloud (program simulasi efek gitar pada
komputer). Pada perbandingan sampel suara real time audio effect Raspberry Pi dan software
Overloud terhadap sampel suara tanpa efek, selisih nilai koefisien korelasi silang terbesar adalah
pada efek reverb yaitu sebesar 0,1853 (0,4593 dan 0,2740) dan selisih nilai koefisen korelasi
silang terkecil adalah pada efek vibrato yaitu sebesar 0,0216 (0,3993 dan 0,3777). Pada
perbandingan sampel suara real time audio effect Raspberry Pi dan software Overloud secara
langsung, nilai koefisien korelasi silang terendah adalah pada efek reverb sebesar 0,2242 dan
nilai koefisien korelasi silang tertinggi adalah pada efek vibrato sebesar 0,5289.

Kata kunci : Single Board Computer (SBC), Raspberry Pi, Real Time Audio Effect,
Pemrograman Pure Data, Sampel Suara, Korelasi Silang

ABSTRACT
In this time DSP systems are widely applied in various fields, one of them is music.

Examples of application of DSP system is a digital guitar effect devices. Digital guitar effects are
used to manipulate the audio signal input from the guitar in order to produce the desired output
audio signal. Raspberry Pi has an interface that is required for the application of the system in
real time audio processing. The purpose of this research is to use Raspberry Pi to implement real-
time audio effects for guitar that comes with a graphical user interface (GUI). Audio effects which
implemented is overdrive, distortion, flanger, vibrato, tremolo and reverb. Design of audio
program and GUI using Pure Data programming. Sound samples of real time audio effect
Raspberry Pi design results are then compared with sound samples of Overloud software
(simulation program of guitar effects on computer). In comparison sound sample of real time audio
effects Raspberry Pi and software Overloud against sound sample without effect, the difference
between the value of cross-correlation coefficient is the largest on the reverb effect that is equal
to 0.1853 (0.4593 and 0.2740) and the difference in value of the smallest cross-correlation
coefficient is the vibrato effect that is equal to 0.0216 (0.3993 and 0.3777). In comparison sound
sample of real time audio effects Raspberry Pi and Overloud software directly, lowest cross-
correlation coefficient is the reverb effect that is equal to 0,2242 and the highest cross-correlation
coefficient values is the vibrato effect that is equal to 0.5289.

Keyword : Single Board Computer (SBC), Raspberry Pi, Real Time Audio Effects, Pure Data
Programing, Sound Sample, Cross Correlation

PENDAHULUAN
Saat ini sistem DSP banyak diterapkan di berbagai bidang, salah satunya adalah musik.

Contoh penerapan sistem DSP adalah perangkat efek gitar digital. Efek gitar digital digunakan
untuk memanipulasi sinyal audio input dari gitar agar menghasilkan sinyal audio output yang
diinginkan. Raspberry Pi memiliki interface yang dibutuhkan untuk penerapan sistem audio
processing secara real time. Bahasa pemrograman Pure Data merupakan bahasa pemrograman
berbasis grafis dan dapat digunakan untuk merancang program audio secara real time. Dalam
penelitian ini akan diimplementasikan real time audio effect menggunakan pemrograman Pure



Data pada perangkat Raspberry Pi dan dilengkapi dengan graphical user interface (GUI) untuk
memudahkan pengaturan efek audio

Efek gitar merupakan perangkat yang digunakan untuk memanipulasi suara gitar elektrik
secara real time. Efek gitar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu efek analog dan digital. Efek
analog merupakan efek yang dibuat menggunakan perangkat elektronika analog seperti resistor,
kapasitor dan dioda. Sedangkan efek digital merupakan efek yang perangkatnya menggunakan
processor sebagai intinya. Pada umumnya jenis efek audio pada efek analog dan digital yang
beredar di pasaran terdiri dari efek overdrive, distortion, flanger, vibrato, tremolo, dan reverb.
Teori efek audio tersebut akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Pada efek overdrive untuk membuat distorsi harmonik menggunakan metode symmetrical
soft clipping.

(1)

Untuk membuat efek distortion menggunakan persamaan eksponensial.
f(x) = (x/abs(x))*(1-e^x2/abs(x)) (2)

Kemudian persamaan di atas dimodifikasi dengan menambahkan faktor gain dan mix.
q = x * gain/max(x) (3)
z = sign(-q)*(1-exp(sign(-q)*q) (4)
y = mix * z * max(x) / max(z)+(1-mix)* x (5)
y = y * max(x) / max(y) (6)

Dengan :
x = sinyal input
y = sinyal output

(Zölzer, 2002).
Untuk penerapan efek distortion pada kondisi ideal nilai gain =11 dan mix = 1 (Marshall dkk,
2011).

Untuk diagram blok efek flanger dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Diagram blok flanger (Christophersen dkk, 2007)

Faktor modulasi menggunakan sinyal sinus berfrekuensi rendah antara 0,1 Hz sampai 1 Hz.
Panjang penundaan biasanya bervariasi antara 0 sampai 15 ms (Montero dkk, 2007). Berikut
adalah persamaan dari blok diagram gambar 2.1.

y(n) = x(n) + g*x(n − m(n)) (7)
Dan m(n) adalah delay dengan variasi sinusoidal.

m(n) = D/2 (1 − cos(2πFd/Fs)) (8)
Dengan, D = delay maksimum, Fd = frekuensi delay dan Fs = frekuensi sampling.
Untuk penerapan efek flanger dengan kondisi ideal, nilai delay adalah sebesar 3 ms dan frekuensi
delay sebesar 1 Hz (Marshall dkk, 2011).

Untuk diagram blok efek vibrato dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 Diagram blok vibrato (Zölzer, 2002)

Pada efek vibrato nilai rata-rata waktu penundaan adalah berkisar 5 sampai 10 ms. Sedangkan
frekuensi pada LFO berkisar pada 5 sampai 14 Hz (Zölzer, 2002). Berikut adalah persamaan dari
blok diagram di atas.

y(n) = x(n − M(n)) (9)
Dan M(n) adalah delay dengan variasi sinusoidal.

M(n) = D/2 (1 − cos(2πFd/Fs)) (10)
Dengan, D = delay maksimum, Fd = frekuensi pada LFO dan Fs = frekuensi sampling.



Untuk penerapan efek vibrato dengan kondisi ideal, nilai delay adalah sebesar 0,8 ms dan
frekuensi delay sebesar 10 Hz (Marshall dkk, 2011).

Efek tremolo dapat diimplementasikan menggunakan persamaan berikut.
y(n) = [1+ α*m(n)] * x(n) (11)
m(n) = sin(2*pi*(Fc)) (12)

Dimana diasumsikan bahwa amplitudo puncak x(n) adalah 1. Dan α merupakan koefisien yang
menentukan kedalaman modulasi.

Gambar 3 Blok diagram tremolo (Zölzer, 2002)

Untuk penerapan efek tremolo dengan kondisi ideal, nilai LFO adalah sebesar 5 Hz dan α sebesar
0,5 (Marshall dkk, 2011).

Efek reverb rancangan Schroeder didasarkan dari comb filter dan allpass filter.  Jenis comb
filter yang digunakan adalah IIR comb filter. Desain IIR comb filter dan allpass filter dapat dilihat
pada gambar 4 dan gambar 5.

Gambar 4 Diagram blok comb filter (Park, 2010)

Gambar 5 Blok diagram allpass filter (Park, 2010)

Untuk persamaan IIR comb filter adalah sebagai berikut.
y(n) = x(n) + q*y(n – L) (13)

Dengan, q adalah gain dan L adalah delay.
Untuk persamaan allpass filter adalah sebagai berikut.

y(n) = a * x(n) + x(n – l) − a * y(n – l) (14)
Dengan, a adalah gain dan l adalah delay.
Untuk desain Schroeder’s reverberator dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6 Diagram blok Schroeder’s reverberator (Zölzer, 2002)

Untuk penerapan efek reverb, nilai gain untuk semua filter adalah sebesar 0,7. Untuk nilai delay
allpass 1 = 5 ms dan delay allpass 2 = 1,7 ms. Untuk delay comb filter 1 sampai 4 adalah berkisar
30 ms sampai 45 ms (Kahrs dkk, 2002). Untuk efek reverb dalam kondisi ideal, nilai delay comb
filter 1 = 29,7 ms, delay comb filter 2 = 37,1 ms, delay comb filter 3 = 41,1 ms, delay comb filter 4
= 43,7 ms. (Wittschen, 2016)

Raspberry Pi adalah komputer papan tunggal (Single Board Computer/SBC) yang
berukuran sebesar kartu kredit.

Gambar 7 Raspberry Pi model B (Agus, 2015)

Sound card eksternal adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer
melalui port eksternal, seperti USB.



Gambar 8 USB Sound Card (PoiZone, 2015)

Pure Data merupakan bahasa pemrograman berbasis grafik yang bersifat real time. Pure
Data merupakan pemrograman yang digunakan untuk audio, image dan graphical processing.

Gambar 9 Tampilan Pure Data-Extended

Matlab (Matrix Laboratory) adalah sebuah program untuk analisis dan komputasi numerik
dan merupakan suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar
pemikiran menggunkan sifat dan bentuk matriks.

Gambar 10 Tampilan program Matlab R2015b (Matlab & Simulink (Matlab Central) R2015b Student Suite)

Goldwave merupakan software yang bisa digunakan untuk mengedit audio dari hal yang
mudah seperti merekam dan mengedit hingga hal yang kompleks seperti audio processing, audio
restoration, enhancements dan audio conversions.

Gambar 11 Tampilan Goldwave 5.70 (Sirin, 2013)

METODE PENELITIAN

Gambar 12 Perancangan Sistem

Gitar elektrik dihubungkan ke input usb sound card yang sudah terhubung dengan Raspberry
Pi. Output dari usb sound card dihubungkan ke speaker. Pada Raspberry Pi di-install sistem
operasi Debian Wheezy dan bahasa pemrograman Pure Data. Program real time audio effect
dan graphical user interface (GUI) dirancang menggunakan bahasa pemrograman Pure Data.
Speaker digunakan untuk mendengarkan suara output dari Raspberry Pi. Graphical user interface
(GUI) digunakan sebagai interface dari program real time audio effect. Untuk mengakses
Raspberry Pi menggunakan metode Remote Desktop Connection. Metode ini dilakukan dengan
cara menghubungkan Laptop dan Raspberry Pi menggunakan kabel LAN standar (straight).

Desain program efek overdrive adalah pada gambar 13.



Gambar 13 Desain program efek overdrive

Untuk implementasi menggunakan Pure Data akan ditambahkan faktor gain. Proses
penambahan gain dilakukan sebelum proses symmetrical soft clipping. Sebelum sinyal input
dibatasi menggunakan persamaan symmetrical soft clipping maka akan dikalikan faktor gain. Nilai
gain akan dibatasi mulai dari 0 sampai 10.

Desain program efek distortion adalah pada gambar 14.

Gambar 14 Desain program efek distortion

Untuk implementasi menggunakan Pure Data nilai gain dibatasi mulai dari 0 sampai 20 dan nilai
mix dibatasi mulai dari 0 sampai 2.

Desain program efek flanger adalah pada gambar 15.

Gambar 15 Desain program efek flanger

Untuk implementasi menggunakan Pure Data, delay (D) dibatasi antara 0 sampai 15, Fd (LFO)
antara 0 sampai 5 Hz dan gain (ax) = 0,7.

Desain program efek vibrato adalah pada gambar 16.

Gambar 16 Desain program efek vibrato

Untuk implementasi menggunakan Pure Data, delay (D) batasi antara 0 sampai 10 dan Fd/LFO
antara 0 sampai 15 Hz.

Desain program efek tremolo adalah pada gambar 17.

Gambar 17 Desain program efek tremolo

Untuk implementasi menggunakan Pure Data, nilai alpha dibatasi mulai dari 0 sampai 1 dan Fc
mulai dari 0 sampai 20 Hz.

Desain program efek reverb adalah pada gambar 18.



Gambar 18 Desain program efek reverb

Untuk implementasi menggunakan Pure Data, nilai gain pada seluruh filter diatur sebesar 0,7 dan
delay pada setiap filter berbeda-beda. Untuk IIR Comb Filter 1 sampai 4 nilai delay diatur berturut-
turut sebesar 29,7 ms; 37,1 ms; 41,1 ms dan 43,7 ms. Untuk allpass filter 1, delay diatur sebesar
5 ms dan allpass filter 2 sebesar 1,7 ms.

Untuk rancangan dasar GUI untuk real time audio effect adalah pada gambar 19.

Gambar 19 Rancangan GUI untuk real time audio effect Raspberry Pi

Untuk menjalankan efek audio yang akan digunakan dilakukan dengan mengklik button yang
bertuliskan ‘dsp’ pada efek yang dipilih. Untuk dapat mengubah setingan atau konstanta-
konstanta pada efek, dapat dilakukan dengan mengklik pada object atau blok yang bertuliskan
nama efek tersebut. Misalnya untuk merubah konstanta efek overdrive, maka yang dilakukan
adalah mengklik object yang bertuliskan “pd overdrive”. Setelah itu akan tampil program efek
audio overdrive dan pengguna dapat merubah konstanta-konstanta yang ada sesuai keinginan.

Pada penelitian ini pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan sampel suara tanpa
efek dan dengan efek berdasarkan nilai parameter statistik. Selain itu juga membandingkan
sampel suara efek audio hasil rancangan dengan sampel suara software Overloud. Sampel suara
yang direkam adalah suara gitar elektrik saat memainkan chord C-Mayor selama 30 detik.
Sampel suara direkam menggunakan software Goldwave. Untuk menghitung parameter statistik
dan korelasi silang menggunakan Matlab.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk hasil perhitungan parameter statistik efek audio dapat dilihat pada tabel 1, 2,3,4,5, dan

6.
Tabel 1 Hasil perhitungan parameter statistik pada efek overdrive

Sampel
Overdrive

Mean Standar Deviasi

1 0,1492 0,7727

2 0,1726 0,7977

3 0,1566 0,7775

4 0,1487 0,7773

5 0,1697 0,7954

Rata-rata 0,1594 0,7841

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) amplitudo dan standar deviasi untuk
sampel pertama sampai kelima pada efek overdrive adalah relatif sama atau tidak mengalami
perubahan yang cukup besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa real time audio effect
Raspberry Pi dapat bekerja dengan baik saat menjalankan program efek overdrive dalam waktu
yang cukup lama yaitu pada saat pengambilan sampel pertama sampai kelima. Nilai mean dan
standar deviasi pada sampel suara tanpa efek adalah -0,00000075 dan 0,0813. Rata–rata dari



nilai mean dan standar deviasi sampel suara efek overdrive adalah 0,1594 dan 0,7841.
Berdasarkan nilai mean dan standar deviasi tersebut sampel suara efek overdrive memiliki ciri
yang berbeda dengan sampel suara tanpa efek.

Tabel 2 Hasil perhitungan parameter statistik pada efek distortion

Sampel
Distortion

Mean Standar Deviasi

1 -0,00000290 0,1347

2 -0,00000350 0,1475

3 -0,00001327 0,1491

4 -0,00000663 0,1448

5 -0,00001088 0,1610

Rata-rata -0,00000744 0,1474

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) amplitudo dan standar deviasi untuk
sampel pertama sampai kelima pada efek overdrive dan distortion adalah relatif sama atau tidak
mengalami perubahan yang cukup besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa real time
audio effect Raspberry Pi dapat bekerja dengan baik saat menjalankan program efek overdrive
dan distortion dalam waktu yang cukup lama yaitu pada saat pengambilan sampel pertama
sampai kelima. Nilai mean dan standar deviasi pada sampel suara tanpa efek adalah -
0,00000075 dan 0,0813. Rata-rata dari nilai mean dan standar deviasi sampel suara efek
distortion adalah -0,00000744 dan 0,1474. Berdasarkan nilai mean dan standar deviasi tersebut
sampel suara efek distortion memiliki ciri yang berbeda dengan sampel suara tanpa efek.

Tabel 3 Hasil perhitungan parameter statistik pada efek flanger

Sampel
Flanger

Mean Standar Deviasi

1 -0,00001742 0,2074

2 -0,00002154 0,2113

3 -0,00001966 0,1881

4 -0,00000797 0,1852

5 -0,00000824 0,2083

Rata-rata -0,00001497 0,2001

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) amplitudo dan standar deviasi untuk
sampel pertama sampai kelima pada efek flanger adalah relatif sama atau tidak mengalami
perubahan yang cukup besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa real time audio effect
Raspberry Pi dapat bekerja dengan baik saat menjalankan program efek flanger dalam waktu
yang cukup lama yaitu pada saat pengambilan sampel pertama sampai kelima. . Nilai mean dan
standar deviasi pada sampel suara tanpa efek adalah -0,00000075 dan 0,0813. Rata–rata dari
nilai mean dan standar deviasi sampel suara efek flanger adalah -0,00001497 dan 0,2001.
Berdasarkan nilai mean dan standar deviasi tersebut sampel suara efek flanger memiliki ciri yang
berbeda dengan sampel suara tanpa efek.

Tabel 4 Hasil perhitungan parameter statistik pada efek vibrato

Sampel
Vibrato

Mean Standar Deviasi

1 -0,00000335 0,1993

2 -0,00002093 0,2017

3 -0,00000519 0,2009

4 -0,00002197 0,1715

5 -0,00000066 0,2126

Rata-rata -0,00001042 0,1972



Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) amplitudo dan standar deviasi untuk
sampel pertama sampai kelima pada efek vibrato adalah relatif sama atau tidak mengalami
perubahan yang cukup besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa real time audio effect
Raspberry Pi dapat bekerja dengan baik saat menjalankan program efek vibrato dalam waktu
yang cukup lama yaitu pada saat pengambilan sampel pertama sampai kelima. Nilai mean dan
standar deviasi pada sampel suara tanpa efek adalah -0,00000075 dan 0,0813. Rata-rata dari
nilai mean dan standar deviasi sampel suara efek vibrato adalah -0,00001042 dan 0,1972.
Berdasarkan nilai mean dan standar deviasi tersebut sampel suara efek flanger dan vibrato
memiliki ciri yang berbeda dengan sampel suara tanpa efek.

Tabel 5 Hasil perhitungan parameter statistik pada efek tremolo

Sampel
Tremolo

Mean Standar Deviasi

1 -0,00001464 0,2370

2 -0,00000771 0,2056

3 -0,00002687 0,2061

4 0,00000035 0,1922

5 -0,00001433 0,2353

Rata-rata -0,00001264 0,2153

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) amplitudo dan standar deviasi untuk
sampel pertama sampai kelima pada efek tremolo adalah relatif sama atau tidak mengalami
perubahan yang cukup besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa real time audio effect
Raspberry Pi dapat bekerja dengan baik saat menjalankan program efek tremolo dalam waktu
yang cukup lama yaitu pada saat pengambilan sampel pertama sampai kelima. Nilai mean dan
standar deviasi pada sampel suara tanpa efek adalah -0,00000075 dan 0,0813. Rata–rata dari
nilai mean dan standar deviasi sampel suara efek tremolo adalah -0,00001497 dan 0,2001.
Berdasarkan nilai mean dan standar deviasi tersebut sampel suara efek tremolo memiliki ciri yang
berbeda dengan sampel suara tanpa efek.

Tabel 6 Hasil perhitungan parameter statistik pada efek reverb

Sampel
Reverb

Mean Standar Deviasi

1 0,00000984 0,3673

2 0,00004003 0,3645

3 0,00001278 0,3489

4 0,00000891 0,3504

5 0,00000432 0,3502

Rata-rata 0,00001518 0,3562

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) amplitudo dan standar deviasi untuk
sampel pertama sampai kelima pada efek reverb adalah relatif sama atau tidak mengalami
perubahan yang cukup besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa real time audio effect
Raspberry Pi dapat bekerja dengan baik saat menjalankan program efek reverb dalam waktu
yang cukup lama yaitu pada saat pengambilan sampel pertama sampai kelima. Nilai mean dan
standar deviasi pada sampel suara tanpa efek adalah -0,00000075 dan 0,0813. Rata-rata dari
nilai mean dan standar deviasi sampel suara efek reverb adalah -0,00001042 dan 0,1972..
Berdasarkan nilai mean dan standar deviasi tersebut sampel suara efek reverb memiliki ciri yang
berbeda dengan sampel suara tanpa efek.

Untuk hasil korelasi silang sampel suara Real Time Audio Effect Raspberry Pi dan Software
Overloud baik secara langsung maupun terhadap sampel suara tanpa efek dapat dilihat pada
tabel 7 dan 8.



Tabel 7 Hasil Korelasi Silang Sampel Suara Real Time Audio Effect Raspberry Pi Dan Software Overloud
Terhadap Sampel Suara Tanpa Efek

Efek Raspberry Pi Overloud

Overdrive 0,3454 0,2781

Distortion 0,4688 0,3123

Flanger 0,3400 0,2609

Vibrato 0,3993 0,3777

Tremolo 0,3999 0,2893

Reverb 0,4593 0,2740

Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan bahwa sampel suara untuk efek overdrive, distortion,
flanger, tremolo dan reverb pada real time audio effect Raspberry Pi dan software Overloud
memiliki tingkat kesamaan yang rendah. Hal ini dikarenakan nilai koefisien korelasi silang pada
sampel-sampel suara tersebut tidak sama atau tidak mendekati. Untuk sampel suara efek vibrato
pada real time audio effect Raspberry Pi dan software Overloud memiliki tingkat kesamaan yang
tinggi. Hal ini dikarenakan nilai koefisien korelasi silang pada sampel tersebut sangat mendekati.
Nilai koefisien korelasi silang terhadap sampel suara tanpa efek untuk efek vibrato pada real time
audio effect Raspberry Pi dan software Overloud adalah 0,3993 dan 0,3777.

Tabel 8 Hasil Korelasi Silang Antara Sampel Suara Real Time Audio Effect Raspberry Pi Dan Software
Overloud

Efek Korelasi

Overdrive 0,3748

Distortion 0,3654

Flanger 0,3741

Vibrato 0,5289

Tremolo 0,4301

Reverb 0,2242

Berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan bahwa sampel suara efek reverb pada real time audio effect
Raspberry Pi dan software Overloud memiliki nilai koefisien korelasi silang yang paling rendah.
Sedangkan untuk sampel suara efek vibrato pada real time audio effect Raspberry Pi dan
software Overloud memiliki nilai koefisien korelasi silang yang paling tinggi. Sehingga dapat
dikatakan bahwa efek vibrato pada Raspberry Pi memiliki hubungan tingkat kesamaan yang tinggi
dengan efek vibrato pada software Overloud.

KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil pengujian suara yang dihasilkan oleh real time audio effect Raspberry Pi

sudah berbeda dari suara inputnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai rata-rata (mean)
amplitudo dan standar deviasi dari sampel suara yang dianalisa. Pada sampel suara tanpa
efek (clean) nilai mean amplitudo dan standar deviasinya adalah -0,00000075 dan 0,0813.
Pada sampel suara efek overdrive rata-rata dari nilai mean dan standar deviasi adalah 0,1594
dan 0,7841. Pada sampel suara efek distortion rata-rata dari nilai mean dan standar deviasi
adalah -0,00000744 dan 0,1474. Pada sampel suara efek flanger rata-rata dari nilai mean
dan standar deviasinya adalah -0,00000744 dan 0,1474. Pada sampel suara efek vibrato
rata-rata dari nilai mean dan standar deviasi adalah -0,00001497 dan 0,2001. Pada sampel
suara efek tremolo rata-rata dari nilai mean dan standar deviasi adalah -0,00001264 dan
0,2153. Pada sampel suara efek reverb rata-rata dari nilai mean dan standar deviasi adalah
0,00001518 dan 0,3562.

2. Pada perbandingan sampel suara real time audio effect Raspberry Pi dan software Overloud
terhadap sampel suara tanpa efek, selisih nilai koefisien korelasi silang terbesar adalah pada
efek reverb yaitu sebesar 0,1853 (0,4593 dan 0,2740) dan selisih nilai koefisen korelasi silang
terkecil adalah pada efek vibrato yaitu sebesar 0,0216 (0,3993 dan 0,3777).

3. Pada perbandingan sampel suara real time audio effect Raspberry Pi dan software Overloud
secara langsung, nilai koefisien korelasi silang terendah adalah pada efek reverb sebesar
0,2242 dan nilai koefisien korelasi silang tertinggi adalah pada efek vibrato sebesar 0,5289.



Sehingga dapat dikatakan bahwa efek reverb pada Raspberry Pi merupakan efek yang
memiliki hubungan tingkat kesamaan yang tinggi dengan efek reverb pada software
Overloud.

SARAN
Untuk penelitian selanjutnya dapat mengimplementasikan efek audio yang lainnya seperti

equalizer, compressor, chorus, phaser, auto-wah (wah-wah), dan lain-lain. Selain itu dapat pula
dikembang real time multi audio effect yaitu perangkat yang dapat menjalankan beberapa efek
audio sekaligus seperti pada efek digital sesungguhnya.
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