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BAB II

LANDASAN TEORI

Komposisi "Sonata Electronica" merupakan perpaduan dari instrumen

gitar dan patch dalam Mai Tai yang menggunakan bentuk komposisi sonata.

Kata "Electronica" ditujukan penulis untuk mewakili instrumen digital yang

dapat menghasilkan bunyi yang tidak umum.

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang materi-materi yang

akan digunakan penulis dalam menyusun komposisi "Sonata Electronica",

yaitu: patch, software yang digunakan penulis, sonata, duet gitar dan rencana

komposisi.

A. Patch

Gambar 2.1 Keberadaan Patch dalam Software Studio One 3

Gambar 2.1 menjelaskan tentang keberadaan patch yang merupakan

bagian dari Mai Tai, sedangkan Mai Tai adalah VSTi bawaan dari software

DAW1 Studio One 3.

i. ii.

iii. iv.

Gambar 2.2 Bentuk Gelombang
i.Segitiga, ii.Sinus, iii.Gigi Gergaji, iv.Persegi

Bunyi adalah bentuk gelombang yang merambat searah melalui

medium2. Medium atau zat perantara bisa berupa cair, padat dan gas. Pada

1 DAW, Digital Audio Workstation adalah software komputer yang berfungsi untuk recording,
mixing  dan mengolah berbagai jenis file audio.

PATCH MAI TAI STUDIO ONE
3
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umumnya ada empat buah bentuk gelombang, yaitu: segitiga, gigi gergaji,

persegi dan sinus.

Penulis menggunakan empat bentuk gelombang tersebut dalam

membuat patch. Patch akan menghasilkan bunyi yang berbeda dengan

pengaturan yang berbeda.

Urutan rinci dalam pembuatan patch menggunakan VSTi Mai Tai

adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan sample suara yang dihasilkan oleh empat bentuk

gelombang.

2. Tanda dinamika seperti piano dan forte digunakan untuk mengatur

amplitudo

sedangkan periode sesuai nada yang akan dimainkan.

3. Sample yang diambil akan berupa file wav yang kemudian akan diproses

dengan berbagai macam efek suara.  Penulis akan membuat empat buah

patch yang masing - masing dapat berperan sebagai melodi, harmoni dan

perkusi dalam komposisi "Sonata Electronica". Patch dimainkan dengan

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) sebagai pemicu atau trigger

agar sebuah VST bisa mengeluarkan suara seperti yang di inginkan. MIDI

sendiri tidak memproduksi suara, MIDI hanyalah sebuah pesan berurutan

(serial) seperti misalnya note on atau note off, note/pitch, controller, dan

masih banyak lagi.3 Pesan-pesan ini kemudian di kenali oleh instrumen

musik yang berbasis MIDI untuk kemudian instrumen tersebut

memproduksi suara sesuai dengan pesan MIDI yang dikirim kepadanya.

Instrumen MIDI bisa sebuah bagian dari peralatan musik, seperti keyboard

elektronik hingga synthesizer, ataupun bagian dari sebuah software.

2 Gelombang Longitudinal
3 Eduardo Reck Miranda. Computer Sound Design, Focal Press, United Kingdom,  2002,

halaman .93.
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B. Software Studio One 3 dan VST

Gambar 2.3 DAW Studio One 3

Studio One 3 merupakan suatu perangkat lunak profesional untuk

pengolahan bunyi dan musik pada komputer pribadi, sebuah produk dari

Presonus untuk pengolahan data audio digital sebuah rangkaian untuk

flatform Windows dan biasa disebut DAW. DAW adalah Program yang

digunakan untuk merekam dan ataupun membuat file audio, DAW juga

menjadi tempat utama atau rumah untuk berbagai VSTi dan VST effect.4

Pada awal kemunculan DAW tahun 1980an juga disebut tapeless atau

tidak berpita, yang pada saat itu berbasis system komputer seperti Synclavier

New England digital dan Fairlight hard drive yang digunakan untuk

penyimpanan media. Digital Audio Workstation memiliki segala kemampuan

dari studio rekaman tradisional seperti multi track recording dan playback,

juga penggunaan berbagai macam fx untuk mixing seperti Compressor,

Reverb, dan Equalizer.5 Digital Audio Workstation yang modern bahkan

memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh sistem studio rekaman masa lalu

seperti kemampuan Undo, Non Destructive Editing, Vocal correction, Drum

Replacement, Amp simulator, dan lain-lain.

4 Glen.M. Ballou. HandBook for Sound Engineers, Fourth Edition, Focal Press, UK
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Gambar 2.4 dari kiri kekanan VSTi dan VST Effect

VST adalah modul program komputer yang berguna untuk

memvisualisasikan efek dan dan suara dari instrumen musik, VST dapat

dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Berdasarkan fungsinya.

a) VSTi adalah modul program yang memvisualisasikan suara instrumen

analog.

1) Pad

Pad adalah jenis Synthsizer yang kegunaan nya untuk sebagai

Pelapis atau layer suara dari sebuah komposisi musik elektronik yang

biasa berupa satu nada panjang yang mensimulasikan suara string atau

instrumen lain yang besifat sebagai ambient atau mensimulasikan

nuansa.

2) Lead

Lead adalah Jenis Suara dari Synthesizer yang berguna sebagai

melodi utama atau tema utama dari sebuah komposisi music

elektronik, yang bisa mensimulasikan berbagai suara, karakter suara

dari leads biasanya tegas, dank eras.
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3) Bass

Bass adalah Jenis Suara synthesizer yang menjadi elemen dasar

dari sebuah komposisi musik elektronik, suara dari Bass sendiri bisa

mensimulasikan bass akustik ataupun bass elektrik, tetapi seiring

dengan perkembangan zaman suara bass pada sebuah komposisi

musik elektronik bisa mencapai 15Hz atau dibawah daya dengar

manusia.

4) Sequencer

Sequncer adalah alat ataupun program komputer yang bisa

memutar ulang ataupun mengubah suara secara digital, Sequencer

berperan penting dalam komposisi music elektronik, seperti kita

ketahui musik elektronik pada umumnya mempunyai banyak

pengulangan dalam suara tertentu.

5) Sfx atau Sound Effect

Sfx Atau Sound effect adalah suara – suara yang dibuat oleh VST

untuk mensimulasikan berbagai macam suara, seperti angin, ombak,

petir, dll.

6) Arppegiator

Arpegiator adalah VSTi synthesizer yang digunakan untuk

mensimulasikan suara dari teknik arppegio pada semua jenis virtual

instrumen. 6

b) VST Effect adalah modul program untuk mengolah suatu data audio.

1) Reverb

Reverb adalah perangkat audio ataupun program komputer yang

digunakan untuk mensimulasikan dimensi ruang yang efeknya

membuat suara terdengar lebih luas. Dalam penggunaan reverb ada

beberapa pengaturan yang harus dimengerti yaitu:

6 MUNTHORIQ, IRAFAN, “Mengenal Jenis – jenis Synthesizer”  di akses dari
https://klinikmusik.wordpress.com, pada tanggal 24 april 2015.



11

 Pre Delay

adalah Pantulan pertama yang kembali dari pantulan dinding

yang terdekat. Otak manusia mempersepsikan reverb ketika jarak

pre delay adalah kurang dari 100 milidetik.

 Hi cut

adalah Untuk memotong frekwensi high nya dari reverb.

 Diffusion

Pengaturan pada VST efek yang mengatur kejelasan nya dari

sebuah reverb.

 Wet

Pengaturan pada reverb untuk mengatur seberapa besar suara

pantulan yang akan dipakai.

 Dry

Pengaturan pada reverb untuk mengatur seberapa besar suara

asli dari audio ini akan dipakai.

2) Delay

fungsinya adalah pengulangan suara dalam waktu tertentu.

3) Compressor

Compresor adalah alat digital ataupun analog yang gunanya untuk

menekan suara yang terlalu kuat atau menguatkan suara yang terlalu

lemah sehingga efek suara yang dihasilkan terkesan lebih padat.7

Pada compresor juga terdapat beberapa parameter – parameter

yang di bagi berdasarkan fungsinya yaitu :

 Treshold

Ambang batas compressor mulai berkerja atau aktif. Contoh:

jika compressor disetting thresholdnya pada angka 0 artinya si

compressor akan aktif atau belertja disaat sinyal menyentuh angka

0dB, tapi jika sinyal tidak menyentuh angka 0 berartis si

compressor belum bekerja.
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 Ratio

Mengkuantifikasi reduksi pada amplitudo sinyal diatas ambang

batas, atau perbandingan sinyal in dan out.

 Attack Time

Waktu yang dibutuhkan sebelum sinyal tercompress. Attack

Time ini diukur menggunakan milidetik (milidetik).

 Release Time

Waktu yang dibutuhkan compressor untuk kembali ke keadaan

tidak kompresi, tujuannya adalah memperhalus aksi compressor.

 Hold Time
Proses bekerja dari Hold Time ini adalah setelah amplitudo

sinyal input kembali ke bawah ambang batas, kompresor mereduksi

aksinya selama waktu release hingga mencapai rasio kompresi 1:1.

Waktu hold ini memungkinkan waktu release ditunda setelah sinyal

kembali ke bawah ambang batas, sehingga kompresor tetap aktif

untuk waktu yang lebih lama.

 Output

Output bisa dikatakan sebagai gain. Anda dapat menggunakan

Output dari compressor untuk meningkatkan level volume.

4) Gate

Efek dari Gate adalah sebagai pembatas suara sehingga hanya

suara yang dengan tingkat kekerasan tertentu bisa masuk.8

5) Equalizer

Fungsi dari Equalizer ini adalah untuk mengatur keseimbangan

harmonik dari sumber suara dan menaikan atau mengurangi level

frekwensi tertentu.9 Pada umumnya frekwensi pada Equalizer di bagi

menjadi 5 yaitu:

7 Ballou, Glen. HandBook for Sound Engineers, Fourth Edition, Focal Press, UK
8 Kurniawan, Jeffry, “Sound System Part 2” diakses dari

https://jfkoernia.wordpress.com/2010/07/08/sound-system-part-2/, pada tanggal 29 april 2015.
9 Ballou, Glen. HandBook for Sound Engineers, Fourth Edition, Focal Press, UK
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a) Low

Frekwensi Low berkisar antara 20-250Hz

b) Low Mid

Frekwensi dari Low mid berkisar antara 250-1000Hz

c) Mid

Frekwensi dari Mid berkisar antara 1000-2400Hz

d) Hi Mid

Frekwensi dari Hi Mid berkisar antara 2400-6000Hz

e) Hi

Frekwensi dari Hi berkisar antara 6000-16000Hz

Adapun selain kategori-kategori di atas, ada satu kategori lagi di

antara 1 kHz – 4 kHz. Rentang frekuensi ini disebut presence. Ini

adalah rentang paling sensitif bagi telinga manusia dalam merespon

daripada frekuensi lainnya.10

6) Limiter

Fungsi limiter seperti namanya, yaitu me-limit/membatasi signal

audio, biasanya digunakan untuk membuat Output yang konstan,

sinyal input akan dibatasi dengan threshold dan Output akan

dibesarkan sesuai kebutuhan. Compressor juga dapat bertindak

sebagai Limiter ketika rasio kompresi Compressor melebihi 10:1.11

2. Berdasarkan prinsip kerjanya.

a) Time Based

VST yang berguna untuk mengolah kapan pantulan suara asli akan

berbunyi, contohnya: gema dan delay.

b) Frequency Based

VST yang berguna untuk mengolah frekwensi suara, contohnya:

distortion, flanger dan equalizer

10 Ballou, Glen. HandBook for Sound Engineers, Fourth Edition, Focal Press, UK
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c) Dynamic Based

VST yang berguna untuk mengolah keras lembutnya suara, contohnya:

compressor, limiter dan gate.

C. Sonata

Sonata (berasal dari Bahasa Italia Suonare yang berarti

bersuara/berbunyi)12 merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukan

sebuah hasil karya musik instrumental yang biasanya terdiri dari tiga atau

empat movement13. Pada periode Barok, sonata dikenal sebagai bentuk musik

yang disusun untuk format solo ataupun ansambel kecil. Pada periode Klasik

dan Romantik istilah sonata lebih mengacu pada sebuah komposisi untuk solo

atau dua instrumen saja. Pada abad ke-17 sonata muncul sebagai bentuk

komposisi musik yang penting.

Komposisi sonata biasanya terdiri dari tiga atau empat movement.

Movement pertama bertempo cepat, hampir selalu berbentuk sonata form atau

disebut juga sonata Allegro form, movement kedua bertempo lambat,

movement ketiga berbentuk minuet, dan movement keempat biasanya

berbentuk rondo. Jika dalam komposisi sonata hanya terdapat tiga movement

maka minuet akan dihilangkan.

Movement pertama Sonata Form, bentuk ini adalah movement

tunggal dan bukan merupakan bentuk sonata secara utuh. Sonata form juga

sering digunakan sebagai salah satu movement pada piano trio dan kuartet,

symphoni dan sebagainya, atau sebagai movement tunggal pada overture14.

Sonata form jarang digunakan pada bentuk musik fantasia, concerto dan

musik vocal, tetapi bisa mempengaruhi bentuk dari karya semacam itu.

11 Ballou, Glen. HandBook for Sound Engineers, Fourth Edition, Focal Press, UK
12 Mangsen, Sandra, et al."Sonata". dalam The New Grove Dictionary, Second Edition.

Stanley Sadie, 671-689. Edisi ke-2. Jilid 23. United Kingdom: Oxford University Press., 2001.
13 Movement adalah sebuah bagian dari karya musik besar yang dapat berdiri sendiri, The

Fact on File Dictionary of Music.,Ammer, Christine,251
14 Overture adalah komposisi instrumental yang digunakan sebagai bagian introduksi dalam

sebuah  opera, oratorio, balet, atau drama, atau sebagai komposisi konser dalam satu movement
yang berkaitan dengan program konser.
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Sonata form disebut sonata Allegro form namun istilah yang lazim digunakan

sekarang adalah sonata form.

Sonata form terdiri dari tiga seksi/bagian. Bagian pertama disebut

Eksposisi [A], bagian kedua development [B] dan bagian ketiga disebut

Rekapitulasi [A’]. Bagian eksposisi berisi tema utama dalam tonika, transisi

penghubung ke subtema, tonalitasnya dalam dominant atau relative

minor/mayornya. Bagian development yaitu pengembangan dari tema yang

diperpendek (motif), sering juga dikombinasikan dengan modulasi cepat

berdasarkan sekuen (Mozart,”Jupiter” Symphony, birama 133,177).

Kombinasi tema dengan teknik kontrapung (Mozart, Symphony in G

major,550, birama 115). Kombinasi kontrapung dari tema yang terpisah

(Beethoven, Eroica, birama 220/:cf 45). Bagian rekapitulasi adalah

pengulangan bagian eksposisi namun transisi tonalitas pada subtema tetap

dalam tonika dan diakhiri dengan coda15.

Movement kedua bertempo lambat memberikan kesan yang berbeda

dari movement pertama. Movement kedua berbentuk A-B-A’ atau bisa disebut

ternary form.

Movement ketiga bertempo cepat berbentuk rondo A. Ada tiga

macam rondo, yaitu rondo bentuk pertama (A-B-A), rondo bentuk kedua

(disebut juga Rondo Perancis; A-B-A-C-A-D-A-E-A-dan seterusnya), dan

rondo bentuk ketiga (disebut juga Rondo Busur; A-B-A-C-A-B-A). Masing-

masing kalimat bisa hanya berupa satu periode ataupun berupa sebuah song

form16. Tetapi dalam satu komposisi rondo minimal terdapat satu buah

kalimat atau lebih yang terdiri dari sebuah song form.

1) Rondo Bentuk Pertama (A-B-A)

Perbedaan antara rondo bentuk pertama dengan lagu tiga bagian adalah

pada rondo bentuk pertama setidak-tidaknya terdapat sebuah song form

dalam salah satu kalimat, yang biasanya terdapat kalimat utama (A).

15 Coda adalah bagian penutup dari komposisi musik
16 Song form adalah bentuk lagu. Bisa berupa bentuk lagu dua bagian, bentuk lagu

tiga bagian, ataupun bentuk lagu yang lain.
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Sebuah transisi atau episode dapat dipakai diantara kalimat A dan kalimat

sub-ordinat (B), atau kalimat B dapat langsung muncul tanpa adanya

transisi ataupun episode setelah kadens pada kalimat A.

Kalimat B paling sering ditemukan mengalami modulasi ke tangga nada

relatif dari kalimat A. Modulasi yang paling jarang dipakai adalah

modulasi ke subdominan17. Selain diolah dalam tangga nada yang berbeda,

Kalimat B juga mempunyai karakter yang berbeda Kalimat A. Perbedaan

besar dalam ritme, melodi, dan iringan sering ditemukan di kalimat B

dalam rondo bentuk pertama ini. Hal ini jugalah yang membedakan rondo

bentuk pertama dengan lagu tiga bagian, dimana dalam lagu tiga bagian

ritme, melodi, dan iringan tidak berbeda jauh antara kalimat A dengan

kalimat B.

2) Rondo Bentuk Kedua / Rondo Perancis (A-B-A-C-A-D-A-E-A-dan

seterusnya)

Suatu rantai yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat sub-ordinat

secara bergantian. Secara teoritis, jumlah mata rantai tak terhingga, tetapi

komponis-komponis biasanya membatasi jumlah kalimat sub-ordinat

untuk menghindari kejenuhan.

3) Rondo Bentuk Ketiga / Rondo Busur (A-B-A-C-A-B-A)

Rondo ini hanya mempunyai dua kalimat sub-ordinat (B dan C). Bentuk

rondo ini mirip dengan sonata form.

D. Duet Gitar

Duet gitar adalah ansambel musik yang dimainkan oleh dua orang

pemain gitar yang saling mengisi antara harmoni dan melodi. Contoh:

“Mazurka Para Dos Guitarras” karya Francisco Tarrega, “Tango op.165”

karya Issac Albeniz dan “3 Duet op.48” karya Ferdinando Carruli.

Duet gitar memiliki range nada yang luas dari nada rendah (E2)

sampai nada yang tinggi (B5), dan memungkinkan untuk memainkan melodi

17 Structure & Style. The Study and Analysis of Musical Forms. Stein, Leon halaman
86.
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yang rumit secara bersama-sama. Duet gitar juga dapat berperan sebagai

melodi , harmoni dan perkusi secara bersama-sama. Selain itu dalam

permainan gitar banyak sekali teknik yang dapat digunakan, antara lain

harmonic, pizzicato, tremolo, tambora dan lain-lain sehingga memungkinkan

penulis untuk mengeksplorasi komposisi ini dengan baik.

E. Rencana Komposisi

Komposisi musik absolut ini diberi judul “Sonata Electronica” untuk

Duet Gitar dan Patch dalam bentuk Sonata yang di dalamnya terdapat tiga

movement. Movement pertama bertempo Allegro bersukat 4/4 memiliki 3

bagian ditambah introduction dan coda. Bagian pertama, eksposisi

merupakan pengenalan tema yang akan diolah oleh penulis. Tema utama akan

bermain dalam tonalitas D minor (tonika), kemudian muncul transisi atau

jembatan menuju subtema yang bertonalitas F mayor (Relasi). Bagian dua,

development merupakan pengembangan, akan bermain pada tonalitas D

mayor yang sebelumnya diawali dengan transisi menuju development. Pada

bagian development akan muncul modulasi ke D minor. Bagian tiga,

rekapitulasi merupakan pengulangan tema dalam eksposisi dengan sedikit

perubahan. Tema utama dalam rekapitulasi bertonalitas D minor demikian

dengan subtema yang bertonalitas sama. Setiap bagian menggunakan tempo

yang sama. Movement kedua bertempo Largo bersukat 6/8 juga memiliki 3

bagian, yaitu: A B A’ yang dapat disebut ternary form. Bagian A bermain

dalam tonalitas C mayor, bagian B bermain dalam tonalitas A minor dan

bagian A’ kembali bermain dalam tonalitas C mayor. Setiap perpindahan

bagian akan muncul episode untuk menjembatani perpindahan tangga nada.

Movement ketiga bertempo Allegretto bersukat 4/4 memakai struktur

komposisi Rondo A B A C A ditambah Introduction. Bagian introduction dan

A bertonalitas A minor, bagian B bertonalitas D minor dan Bagian C

bertonalitas F minor. Dalam ketiga movement tersebut, penulis akan

memunculkan teknik gitar seperti: Slur, Trill, Tambora, Golpe, dll.
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Dalam format tersebut tidak menutup kemungkinan masing - masing

gitar akan berganti-ganti peran, seperti: melodi, iringan, bass dan perkusi

sedangkan patch akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda yang akan

memperkaya komposisi “Sonata Electronica”. Patch akan mengiringi duet

gitar sesuai peran masing - masing, patch yang memiliki peran sebagai

melodi juga dapat besahut-sahutan dengan gitar.

Proses terakhir dalam pembuatan karya “Sonata Electronica” adalah

proses mixing dan mastering. Mixing adalah proses pengolahan data audio,

Balancing dan penambahan berbagai effect seperti gate, compressor, delay,

reverb, dan lain-lain, agar sebuah komposisi musik yang di hasilkan lebih

terasa menyatu dan layak diperdengarkan ke masyarakat luas.18 Mastering

adalah tahap akhir dalam proses editing sebuah musik. Mastering dalam

bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai proses polishing musik,

termasuk didalamnya adalah memperbesar volume dan memberi panning

yang akan membuat lagu terasa lebih lebar.19

18 Ballou, Glen. HandBook for Sound Engineers, Fourth Edition, Focal Press, UK
19 Ballou, Glen. HandBook for Sound Engineers, Fourth Edition, Focal Press, UK


