
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Musik berkembang seiring dengan perkembangan zaman sampai saat ini bukan 

hanya menjadi sarana hiburan namun juga menjadi media untuk menyampaikan 

pesan-pesan yang terkandung didalam lirik maupun musiknya itu tersendiri.
1
 

perkembangan musik juga sangat pesat seiring berkembangnya zaman, sama halnya 

dengan zaman dahulu, perkembangan musik juga dipengaruhi oleh perkembangan 

tehnologi salah satu nya adalah teknologi elektronik. 

Musik Elektronik adalah musik yang dihasilkan peralatan elektronik dan 

teknologi musik elektronik seperti  Theremin,
2
 Sound Synthesizer dan komputer. 

Elektronik musik pada awal kelahirannya berawal dari sebuah alat bernama 

Phonautograph.
3
 Phonautograph boleh dikatakan sebagai alat recording musik 

pertama di dunia. Dipatenkan pada tahun 1857 oleh Edouard-Leon Scott de 

Martinville. Alat ini bisa merekam suara secara visual, tetapi bukan untuk dimainkan 

kembali. Setelah 20 tahun, pada tahun 1876, seorang insinyur mengajukan sebuah 

paten untuk Osilator Elektromagnetik dan disebut sebagai Music Telegraph. Alat ini 

merupakan alat untuk merekam dan memproduksi suara elektronik pertama yang 

kemudian berkembang digunakan sebagai telepon oleh Alexander Graham Bell. 

Perkembangan musik telegraph berikutnya adalah pada tahun 1906, merupakan tahun 

revolusi elektronik dimana seorang insinyur Amerika menemukan Tabung Audion. 

Penemuan tabung audion triode ini merupakan cikal bakal alat yang disebut Theremin 

dan Sound Synthesizer dan juga cikal bakal lahirnya apa yang disebut dengan radio 

dan televisi. 

                                                           
1
 Sianturi,Serrano,” Musik (di) Indonesia” , Artikel Lengkap diakses dari 

http://musikelektronikindonesia.blogspot.com/ , pada tanggal 22 juni 2015. 
2
 Theremin: salah satu alat musik yang menggunakan frekuensi radio. 

3
 saunders, jesse  house music…the real story USA (2007) 



Musik elektronik berkembang awalnya pada tahun 1980 - 1990an, di awali 

dengan sub-genre dari musik elekronik yaitu House Music pada tahun 1980 namun di 

populerkan pada tahun 1984 di Chicago dan pada saat itu berhasil menginspirasi 

banyak musisi-musisi besar seperti Herbie Hancock, Chick Corea, Michael Jackson. 

Perkembangan musik elektronik hingga saat ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat dan instrumen musik elektronik mulai di pakai di berbagai jenis musik seperti 

jazz
4
, rock

5
  dan menghasilkan berbagai sub-genre yang baru. 

Di Indonesia, perkembangan musik elektronik sendiri sudah mulai mendapat 

perhatian khusus, dan musisi – musisi ternama di Indonesia seperti Indra Lesmana, 

Arie Ayunier sudah memulai lebih dahulu di awal tahun 90 an, beliau memulai 

menggunakan sound syntheziser untuk keperluan di atas panggung ataupun disaat 

memproduksi musik di studio rekaman.
6
 

Di dunia pendidikan musik di Indonesia penggunaan virtual instrument sendiri 

sudah mulai digunakan walaupun masih dalam skala kecil, sedangkan di industri 

musik pada dewasa ini penggunaan teknologi virtual instrument dan digital audio 

workstation sudah mulai jadi perhatian utama dalam produksi di industri musik tanah 

air maupun internasional.
7
 Di tempat penulis menimba ilmu musik, yaitu Fakultas 

Seni Pertunjukan (FSP) Universitas Kristen Satya Wacana, perhatian pada musik 

elektronik sudah mulai di perhatikan dengan adanya kuliah Pengantar dan Aplikasi 

MIDI, yang sedikit banyaknya juga mempengaruhi penulis untuk mengangkat ini 

sebagai utama untuk tugas akhir skripsi.  

Drum adalah intrumen mayor yang di ambil penulis saat menimba ilmu musik 

di Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) UKSW yang pastinya adalah salah satu instrumen 
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musik yang menginspirasi penulis untuk membuat karya yang spesial untuk 

instrumen drum karena karya musik untuk instrumen drum untuk saat ini belum ada 

di tempat penulis menimba ilmu yaitu di Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) UKSW, 

dan hal itu juga yang membuat penulis mengangkat hal ini untuk tugas akhir 

skripsinya yang nantinya diharapkan bisa berguna bagi mahasiswa yang mengambil 

konsentrasi penyaji musik khususnya penyaji instrumen drum untuk bisa memainkan 

karya dari komposer lokal dan membantu melestarikan juga mengenalkan karya – 

karya musik tersebut kepada masyarakat luas. 

Resital Drum adalah pertunjukan yang di tampilkan pemain istrumen drum 

ketika ingin mempertunjukan ketreampilannya dalam bermain musik ataupun ketika 

telah menguasai beberapa komposisi.  

"Electronic Tones" adalah judul yang diangkat penulis dikarenakan penulis 

ingin mendeskripsikan suara elektronik itu lewat komposisi untuk resital drum tetapi 

bukan dengan melibatkan alat musik akustik namun lebih melibatkan modul-modul 

program dari komputer berupa VST effect ataupun VST instrument dengan MIDI 

sebagai pemicunya. Penulis musik elekronik dipilih oleh karena tersedia ruang untuk 

bereksplorasi lebih luas dan juga penemuan hal-hal yang unik dengan menggunakan 

perangkat - perangkat dari musik elekronik dari program komputer seperti VST
8
 dan 

synthesizer. Komposisi musik elektronik  "Electronic Tones" dibuat lebih 

mengedepankan ritmik-ritmik yang kompleks juga modulasi sukat-sukat ganjil dan 

memberi peran lebih pada pemain instrumen drum untuk mengeksplorasi gaya 

permainanya.  

"Electronic Tones" komposisi musik elektronik untuk resital drum akan 

menggunakan bentuk musik absolut yaitu musik mengacu pada musik yang tidak 

bermakna apapun dan non-representational. komposisi ini akan di tulis menjadi 3 
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bagian, komposisi ini akan menggunakan tehnik sound design, sound design adalah 

penataan suara sekaligus pembuatan musik yang terintegrasi dengan teknologi yang 

inovatif,
9
 teknik sound design sering dipakai dalam pengisian suara yang berupa efek 

– efek suara yang digunakan dalam produksi film dan musik. Salah satu proses dalam 

tehnik Sound Design ini  adalah Proses Mixing dan Mastering audio akan digunakan 

dalam penggarapan komposisi ini. Proses ini adalah salah satu proses yang utama 

dalam penggarapan musik elektronik karena pada tahapan ini hasil akhir dari pada 

sebuah komposisi musik elekronik akan ditentukan sebelum di perdengarkan ke 

masyarakat luas. Penggarapan akan dilakukan dengan menggunakan MIDI (Musical 

Instrument Digital Inteface) sebagai pemicunya.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat menyusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penyusunan komposisi musik "Electronic Tones" 

dalam format  musik elektronik untuk resital drum ? 

2. Bagaimanakah struktur musik dari komposisi musik elektronik "Electronic 

Tones" untuk resital drum ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan dan memaparkan dengan jelas proses penyusunan 

komposisi musik "Electronic Tones" dalam format musik elektronik untuk 

resital drum. 

2. Mengetahui struktur dari komposisi musik elektroik "Electronic Tones" 

untuk resital drum. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai latihan bagi penulis untuk lebih mengeksplorasi ide-ide dan 

kemampuan dalam bidang bermusik, khususnya dalam bidang musik 

elektronik. 

2. Mengenalkan pada masyarakat tentang musik elektronik yang baik dan 

terstruktur juga mudah untuk dipelajari. 

3. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa FSP yang mengambil konsentrasi 

dalam bidang komposisi ataupun penyaji instrumen drum dalam pelaksanaan 

dan penyusunan tugas akhir. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat oleh penulis agar penelitian dan pembuatan komposisi 

keluar dari topik. Masalah tersebut adalah menyusun  komposisi "Electronic Tone" 

dalam format musik elektronik untuk resital drum. 

F. Metode Penelitian 

 Penelitian yang akan digunakan ialah dengan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Proses penelitian terdiri dari pengumpulan data ,pengolahan data dan 

analisis data. 

Pengumpulan data akan dilakukan mengumpulkan beberapa referensi 

komposisi musik untuk membantu memperoleh gambaran awal bagaimana 

penyusunan komposisi musik yang baik terutama komposisi yang menggunakan VST 

dalam penggarapannya. 



Pengolahan data dilakukan dengan menentukan VSTi dan VSTeffect  juga teknik 

permainan yang akan dipakai dalam karya ini, kemudian menentukan tema utama 

didalam 3 bagian dan juga penulisan MIDI dalam piano roll.
10

  

Tahap analisis data dilakukan dengan memainkan kembali tiap tiap bagian dari 

karya yang akan ditulis oleh penulis. 

Tahap penulisan laporan adalah tahapan terakhir yang menggambarkan tahap 

dan proses penulisan komposisi. 
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