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Pengantar 
Koreksi secara elektronik menggunakan Equalizer (EQ) adalah salah satu cara yang paling banyak di 
gunakan untuk kompensasi atau koreksi loudspeaker, baik itu koreksi dari hal-hal tidak linear dari 
loudspeaker tersebut atau meminimalisasi pengaruh akustik ruangan. Dua jenis filter audio yang sering 
di gunakan: IIR dan FIR. IIR adalah singkatan dari Infinite Impulse Response dan FIR adalah Finite Impulse 
Response. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Artikel ini ditujukan untuk mengenalkan 
istilah penting dan menjelaskan dasar penggunaan filter FIR untuk mengoptimalkan sistem audio. 

Filter IIR menggunakan basis ide dari filter pasif/analog dan memiliki karakteristik minimum phase. 
Sebuah contoh passive crossover yang banyak digunakan pada loudspeaker ada pada gambar 1. 

IIR filter banyak digunakan dalam bentuk analog/pasif maupun dalam 
bentuk DSP (Digital Signal Processor). Beberapa istilah umum yang 
berkaitan dengan IIR (beberapa berkaitan dengan FIR juga) adalah: 
passive/analog crossover, minimum phase filter, grafik/parametric 
analog EQ. Filter FIR umumnya diimplementasikan dalam dimensi 
digital. 
  
 

Gambar 1 Respon Fase  
IIR Filter memiliki karakteristik minimum phase. Minimum phase adalah kondisi dimana respon frekuensi 
dan respon fase memiliki keterkaitan melalui perhitungan Hilbert Transform. Pada IIR, perubahan pada 
respon frekuensi akan menghasilkan perubahan pada respon fase. Respon minimum phase adalah 
pergeseran fase terkecil dari suatu respon magnituda. 

Sebuah setup filter digital IIR ditampilkan pada gambar 2, memiliki satu high pass filter pada 60Hz 
Butterworth 12dB/oct, satu low pass filter pada 12.500Hz Butterworth 12dB/oct, satu EQ 1/3 oktaf -3dB 
pada 300Hz, satu EQ 1/3 oktaf +3dB pada 3.000Hz. Tabel ini adalah tangkapan layar dari Filter Hose. 

 

Gambar 2 

Pembaca dapat amati hasil transfer function (gambar 3-kanan) dan impulse response dari filter tersebut 
yang telah diperbesar (gambar 3-kiri).  
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Gambar 3 

Gambar 3 – Grafik kanan menunjukan respon frekuensi (kurva merah) dan respon fase (kurva hijau) dari 
IIR filter. Seperti pada diskusi sebelumnya, perubahan magnituda akan di ikuti perubahan fase, oleh 
karena itu respon fase memiliki bentuk tersendiri. Gambar 3 – Grafik kiri menunjukkan impulse response 
dari filter IIR tersebut yang memiliki puncak yang mendekati 0ms. Umumnya, ada sedikit sekali 
penundaan yang diakibatkan oleh filter IIR minimum phase. 

Catatan lain : Tidak semua filter IIR bersifat minimum phase. All Pass Filter adalah filter IIR yang bersifat 
non-minimum phase. 

Sebuah filter FIR dapat memiliki transfer function yang sama seperti yang terlihat pada gambar 3. Pada 
gambar 4 terdapat filter FIR yang dibuat menggunakan sample rate 48KHZ dengan 1024 taps. Meskipun 
filter FIR dapat dibuat sebagai minimum phase, tetapi kelebihan dari FIR adalah kemampuan mengontrol 
respon frekuensi dan fase secara terpisah. 

Hal inilah yang biasa di sebut sebagai filter FIR linear phase. 

 

Gambar 4 

Gambar 4 – Grafik kiri merupakan impulse response dari filter FIR. Karena puncak dari impulse response 
berada pada 10,65 milidetik, hal ini menandakan adanya proses penundaan akibat filter tersebut. 
Dengan kata lain, output akan tertunda selama 10,65 milidetik, tentunya penundaan ini tergolong terlalu 
lama jika di gunakan untuk sistem monitoring panggung atau proses rekaman, akan tetapi bisa di terima 
untuk keperluan mastering audio atau mendengarkan musik (tanpa video). 
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Gambar 4 – Grafik kanan menunjukan transfer function dari filter FIR dengan waktu tunda yang sudah 
dihilangkan dengan cara menggeser impulse response untuk memperjelas grafik. Pembaca dapat amati 
bahwa respon fase yang flat (kurva hijau) pada 0 derajat (tidak ada pergeseran fase yang di sebabkan 
oleh filter) dan respon frekuensi yang sama dengan gambar 3-kanan. Properti Filter FIR Digital 
Dalam dimensi digital, sample rate (fs) adalah salah satu batasan yang harus diketahui. Filter FIR 
memiliki keterkaitan dengan sample rate dari perangkat yang digunakan. Kita tidak bisa sekedar 
mengganti sample rate dari filter dan mengharapkan hasil yang sama. 

Sesuai dengan namanya, sebuah filter FIR memiliki durasi yang terbatas (finite) atau jumlah tap tertentu. 
Tap pada FIR adalah nilai koefisien dan impulse response dari filter FIR adalah koefisien filternya. Jumlah 
tap (N) adalah jumlah memory yang di butuhkan untuk mengimplementasikan filter tersebut. Semakin 
banyak jumlah tap maka semakin tinggi resolusi frekuensinya, yang artinya semakin sempit dan atau 
semakin landai filter yang bisa digunakan. 

Resolusi Frekuensi = fs / N 

Dengan membagi sample rate terhadap N, praktisi dapat menghitung resolusi frekuensi dari sebuah 
filter FIR. Pada contoh di atas (gambar 4), filter FIR di buat dengan menggunakan sample rate 48KHz dan 
N=1024. Hal ini menghasilkan resolusi frekuensi 46,875Hz. Untuk estimasi yang mudah dan cepat, kita 
dapat mengkali resolusi frekuensi sebanyak 3 kali untuk memprediksi keefektifan batas frekuensi 
terendah dari filter tersebut. 46,875Hz x 3 = 141Hz, berarti filter FIR dengan fs=48KHz dan N=1024 akan 
efektif pada frekuensi 141Hz ke atas. Ini hanyalah estimasi yang mudah dan cepat, perhitungan 
parameter yang lain atau proses edit filter akan sangat mempengaruhi hasil akhir. 

Untuk membuat high pass filter yang sangat landai pada frekuensi rendah (dibawah 200Hz), maka di 
butuhkan jumlah N yang besar, yang mana hal tersebut tidak praktis. Karena itu, HPF biasanya 
diimplementasikan menggunakan filter IIR sebagai tambahan pada filter FIR. Waktu Tunda didalam Filter 
Faktor penting lain adalah pengaturan (proses edit) filter. Gambar 4 menunjukan filter FIR dengan waktu 
tunda sebanyak 10,65ms. Jika lokasi impulse dari filter di geser dan penggunaan window yang benar di 
terapkan pada lokasi impulse yang baru, maka transfer function dari filter dapat berubah. Silahkan amati 
gambar 5 (waktu tunda sebanyak 6 milidetik), gambar 6 (waktu tunda sebanyak 3 milidetik) dan 
bandingkan dengan gambar 4 (waktu tunda sebanyak 10 milidetik). Semua kurva respon fase pada 
gambar 4, 5, dan 6 adalah hasil dari puncak impulse response yang telah di geser ke 0 milidetik. 
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Gambar 5 

 

Gambar 6 

Pembaca dapat amati bagaimana roll off  pada frekuensi rendah berubah dan fase tidak lagi flat pada 
area frekuensi rendah. Secara umum, filter FIR dapat secara efektif melakukan koreksi pada frekuensi di 
bawah 100Hz jika waktu tunda yang panjang dapat ditoleransi. Berikut adalah contoh lain dari 
pengukuran 3-way horn loaded loudspeaker. Transfer function dari loudspeaker ada pada gambar 7. 

 

Gambar 7 

Dua filter FIR (fs = 48 kHz, N=2048, resolusi frekuensi=23,3 Hz) dibuat dengan waktu tunda yang berbeda 
hanya untuk mengkoreksi respon fase dari loudspeaker, tanpa merubah respon frekuensinya. Gambar 8 
dan gambar 9 menunjukan transfer function dari filter (grafik kiri) dan kalkulasi output (grafik kanan). 
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Gambar 8 

Gambar 8 menunjukan hasil filter dengan waktu tunda 30 milidetik. Respon frekuensi dari filter sangat 
flat dengan sedikit penurunan pada 45Hz. Setup seperti ini akan sangat baik untuk mengoreksi respon 
fase dari loudspeaker. Tetapi, jika kita mengecilkan waktu tunda menjadi 10 milidetik pada proses 
pembuatan filter, maka hasilnya akan sangat berbeda. 

 

Gambar 9 

Gambar 9 – grafik kiri menunjukan transfer function dari filter dengan waktu tunda 10 milidetik. 
Perhatikan penurunan yang terjadi dimulai dari 80Hz pada respon frekuensi dari filter. Grafik kanan 
menunjukan hasil prediksi dari loudspeaker dimana respon fase berhasil menjadi flat, tetapi respon pada 
frekuensi rendah tidak serendah seperti respon loudspeaker aslinya, sebagaimana ditampilkan pada 
gambar 7. 

Windowing 
FIR memiliki batas durasi/panjang impulse sesuai dengan namanya (finite). Filter FIR tidak efektif untuk 
digunakan pada frekuensi rendah karena adanya kebutuhan untuk “memotong” impulse. Pemotongan 
ini selanjutnya disebut windowing. 

Filter FIR dapat dihitung berdasarkan filter yang ideal dan kemudian di“potong”. Berikut adalah 
beberapa ilustrasi contoh tentang proses windowing. 
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Gambar 10 

 

Gambar 11 

Gambar 10 menunjukan apa yang biasa disebut rectangular window. Nilai koefisien dari window didalam 
kotak memiliki bobot yang sama dan pemotongan dilakukan secara langsung/seketika pada akhir 
window. Hal ini dapat menyebabkan ringing atau perubahan lain yang tidak diinginkan dari tujuan 
penggunaan filter FIR. Walau rectangular window dapat berguna untuk tujuan tertentu, tapi disarankan 
untuk mengecilkan nilai koefisien di ujung impulse response dari sebuah filter untuk mengurangi adanya 
perubahan karakter karena diskontinuitas. 

Gambar 11 menunjukan Hann windowing. Proses pada windowing ini tidak memotong ujung dari 
windowing secara drastis, namun nilai koefisien secara bertahap menuju ke nol pada akhir window. 

Waktu tunda dan pengaturan windowing sangat penting untuk menentukan hasil akhir dari filter FIR. 
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Membuat FIR Berdasarkan Hasil Pengukuran 
Membuat filter FIR untuk menghasilkan konjugasi dari transfer function spesifik untuk respon frekuensi 
atau fase saja, menjadi sangat populer saat ini karena DSP dengan fitur FIR sudah banyak tersedia. 
Perangkat lunak seperti Filter Hose dapat membantu praktisi audio untuk membuat filter FIR 
berdasarkan pengukuran dengan cepat. 

Beberapa aplikasi filter FIR yang berhubungan dengan data pengukuran adalah sebagai berikut: 

1. Membuat konjugasi dari satu pengukuran 
Untuk posisi dengar di satu titik (seperti studio), satu pengukuran dapat diambil dari masing-
masing loudspeaker. Filter FIR dapat dibuat untuk menghasilkan konjugasi transfer function dari 
titik tersebut. Hal ini berguna untuk meminimalisasi pengaruh ruangan dan memperbaiki 
beberapa non-linearities dari loudspeaker. 
 

2. Membuat flat pengukuran rata-rata (spatial averages) atau power response 
Dengan mengukur respon frekuensi di titik dengar yang berbeda-beda, rata-rata respon 
frekuensi dapat dilakukan. Hasil yang baik biasa tercapai dengan merata-rata lebih dari tiga titik 
pengukuran. Average seharusnya tidak melibatkan respon fase, melainkan hanya untuk 
magnituda saja. Pengukuran sederhana ini dapat dilakukan menggunakan RTA. Ini adalah salah 
satu cara yang berguna untuk kompensasi pengaruh ruangan pada ruang home theater, ruang 
untuk mendengarkan musik, atau untuk mengoptimalkan sound system pada area 
publik/komersil. 
 

3. Koreksi  loudspeaker 
Untuk membuat koreksi loudspeaker dengan benar, dibutuhkan ruang pengukuran yang 
terkontrol. Kontrol dalam konteks ini adalah mengontrol banyaknya pantulan ruangan yang 
masuk dalam pengukuran. Cara sederhana dan efektif untuk mengukur loudspeaker dengan baik 
adalah melakukan pengukuran di ruang sangat besar atau outdoor, dengan teknik ground plane 
dan kondisi cuaca yang baik (untuk pengukuran outdoor). Dengan menempatkan loudspeaker 
dan mikrofon pada permukaan yang bersifat memantul (keras, padat dan mulus), kita dapat 
menghasilkan data pengukuran yang baik tanpa adanya pantulan yang mengganggu terutama 
dari lantai. 
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4. Kombinasi 
Ada banyak cara pengukuran loudspeaker dan membuat filter FIR. Praktisi dapat menggunakan 
teknik ground plane dan membuat filter FIR untuk mengeflatkan direct sound dari sebuah 
loudspeaker. Kemudian loudspeaker diletakkan dalam ruangan dan dilakukan pengukuran pada 
beberapa titik untuk menghasilkan kompensasi power response/pengaruh ruangan. Dua filter 
yang berbeda tersebut kemudian di”gabung”. Sama halnya dengan menggabung filter IIR, 
beberapa filter FIR dengan tujuan berbeda pun dapat digabung. 
 

Filter FIR dibuat dengan cara berbeda dengan filter IIR. Keduanya memiliki plus dan minus dan hasil 
akhir sangat bergantung pada pembuat filter tersebut. 

Kami ingin mengucapkan Terima Kasih kepada Pat Brown (www.ProSoundTraining.com) dan John Loufik 
atas masukan pada artikel ini sebelum dipublikasi, juga mengucap banyak Terima Kasih kepada Irwan 
Prasetyo yang menerjemahkan artikel ini ke dalam Bahasa Indonesia. 


