
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Komposisi 

Kata komposisi berasal dari kata Jerman “komponiere” yang pertama kali 

digunakan oleh seorang musisi besar Jerman, Johann Wolfgang Goethe (1749-

1832) untuk menandai cara-cara menggubah musik pada abad-abad sebelumnya.
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Komposisi juga  bisa diartikan suatu pengembangan ide musikal dan 

penggabungan dari elemen-elemen musik melalui pengetahuan, pengalaman, rasa, 

dan estetika untuk menjadikan sebuah sajian musik yang original. 

 

B. Musik Elektronik  

 

Musik Elektronik adalah musik yang dihasilkan peralatan elektronik dan 

teknologi musik elektronik seperti sound synthesizer, VST, atau VSTi. VST adalah 

kependekan dari Virtual Studio Technology, atau modul program komputer yang 

berguna untuk memvisualisasikan efek dan dan suara dari instrumen musik. Pada 

mulanya musik elektronik di usung dengan genre house musik dan seiring dengan 

perkembangan zaman banyak melahirkan sub genre baru. 

Pada awal kelahiran musik elekronik ini berawal dari sebuah alat bernama 

Phonautograph. Phonautograph adalah alat perekam musik pertama di dunia. Alat 

ini bisa merekam suara secara visual, namun tidak bisa untuk dimainkan kembali. 

Seiring dengan perkembangan teknologi perkembangan teknologi musik telegraph 

juga mengalami perkembangan yang pesat, perkembangan berikutnya yaitu di 

tahun 1906, yang pada saat itu 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
2
. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat alat - 
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alat analog seperti sound synthesizer mulai dikemas dalam bentuk virtual 

instrumen dengan MIDI sebagai pemicunya, hampir semua suara – suara dan efek 

– efek dari sound synthesizer sekarang ini bisa dihasilkan dari VST, dan 

pemakaiannya pun kerap digunakan dalam produksi musik, karena suara yang 

dihasilkan hampir menyerupai instrumen – instrumen analog yang ada.  

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) adalah 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.
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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. 

Instrumen dan Tehnik yang digunakan dalam penggarapan komposisi musik 

elektronik antara lain : 

1. VST 

 

Gambar 2.1 

VST adalah modul program komputer yang berguna untuk 

merepresentasikan suara dari instrumen musik dan juga untuk pengolahan data 

audio, VST dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu 
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a. VSTi 

VSTi adalah modul program yang memvisualisasikan instrumen musik. 

b. VST Effect 

VST Effect adalah mudul program untuk mengolah suatu data audio. 

2. Jenis – Jenis VSTi  

a. Pad  

Pad adalah Jenis Synthsizer yang kegunaannya untuk 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. 

b. 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. 

c. Bass 

Bass adalah Jenis Suara synthesizer yang menjadi elemen dasar dari sebuah 

komposisi musik, 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. 

d. Sequncer 

Sequncer adalah alat ataupun program komputer yang bisa memutar ulang 

ataupun mengubah suara secara digital, Sequencer berperan penting dalam 

komposisi musik elektronik, seperti kita ketahui musik elektronik pada umumnya 

mempunyai banyak pengulangan dalam suara tertentu. 

e. 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. 

 



f. Arppegiator 

Arpegiator adalah VSTi synthesizer yang digunakan untuk mensimulasikan 

suara dari tehnik arppegio pada semua jenis virtual instrumen. 
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3. Jenis – jenis VSTi Effect 

a. 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 : 

1. Pre Delay 

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. 

2. Hi cut 

Hi-Cut adalah Untuk memotong frekwensi high nya dari Reverb.  

3. Diffusion 

Pengaturan pada VST efek yang mengatur kejelasan nya dari sebuah Reverb. 

4. Wet  

Pengaturan pada reverb untuk mengatur seberapa besar suara pantulan yang 

akan dipakai. 

5. Dry 

Pengaturan pada reverb untuk mengatur seberapa besar suara asli dari audio 

ini akan dipakai. 

b. Delay 

Delay fungsinya adalah pengulangan suara dalam waktu tertentu. 
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c. Compressor 

Compressor 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.
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Pada compresor juga terdapat beberapa parameter – parameter yang di bagi 

berdasarkan fungsinya yaitu : 

1. Tresholdnya 

Ambang batas Compressor mulai berkerja atau aktif. Contoh: jika 

Compressor disetting thresholdnya pada angka 0 artinya si Compressor akan aktif 

atau bekerja disaat sinyal menyentuh angka 0dB, tapi jika sinyal tidak menyentuh 

angka 0 berartis si Compressor belum bekerja. 

2. Ratio 

Mengkuantifikasi reduksi pada amplitudo sinyal diatas ambang batas, atau 

perbandingan sinyal in dan out. 

3. Attack Time 

Waktu yang dibutuhkan sebelum sinyal terkompres. Attack Time ini diukur 

menggunakan milidetik. 

4. Release Time 

Waktu yang dibutuhkan Compressor untuk kembali ke keadaan tidak 

kompresi, tujuannya adalah memperhalus aksi Compressor. 

5. 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. 
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6. Output 

Output bisa dikatakan sebagai gain. Anda dapat menggunakan Output dari 

Compressor untuk meningkatkan level volume. 

d. Gate 

Efek dari Gate adalah sebagai pembatas suara sehingga hanya suara yang 

dengan tingkat kekerasan tertentu bisa masuk.
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e. Equalizer 

Fungsi dari equalisasi ini adalah untuk mengatur keseimbangan harmonik 

dari sumber suara dan menaikan atau mengurangi level frekwensi tertentu.
7
 Pada 

umumnya frekwensi pada equalisasi di bagi menjadi 5 yaitu : 

1. Low 

Frekwensi Low berkisar antara 20-250Hz  

2. Low Mid 

Frekwensi dari Low mid berkisar antara 250-1000Hz 

3. Mid 

Frekwensi dari Mid berkisar antara 1000-2400Hz 

4. Hi Mid 

Frekwensi dari Hi Mid berkisar antara 2400-6000Hz 

5. 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.
8
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f. 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 

kompresor melebihi 10:1.
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4. Digital Audio Workstation (DAW) 

 

Gambar 2.2 

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.
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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 EQ 

(equalizer).
11

 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 
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Replacement, Amp simulator, dan lain-lain. DAW ( Digital Audio Workstation ) 

adalah sebuah sistem rekaman berbasis komputer yang di rancang untuk 

menggantikan studio rekaman tradisional 

 Pada Komposisi ini DAW yang dipakai adalah Studio One Professional 

yang merupakan produksi dari perusahaan bernama Presonus. 

5. Sound Design 

Sound design adalah Proses penataan dan pembuatan suara yang terintegrasi 

dengan teknologi yang inovatif.. Sejarah Sound design dimulai pada Tahun 1913 

seorang komposer italia bernama Luigi Russolo membuat alat pembuat suara 

mekanikal bernama Intonarumori yang bisa mensimulasikan suara yang di buat 

manusia dan juga suara – suara lain seperti kereta, bom atau ledakan, dan 

keberadaan alat ini sangat membantu untuk kegiatan pertunjukan theater pada 

zaman itu. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya teknologi MIDI 

penggunaan tehnik Sound design makin marak digunakan dan bahkan sudah 

menjadi kebutuhan utama dalam pembuatan film ataupun produksi musik 

sekarang ini, contohnya adalah penggunaan DAW dan VSTi dalam 

penggarapannya.  

6. Mixing dan Mastering 

a. Mixing 

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 di 

perdengarkan ke masyarakat luas.
12

 

b. Mastering 

Mastering adalah tahap akhir dalam proses pembuat sebuah musik. 

Mastering dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai proses polishing 
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musik. Termasuk didalamnya adalah memperbesar volume dan memberi panning 

yang akan membuat lagu berasa lebih lebar.
13

 

 

C. Resital Drum  

 

Resital adalah kata dari serapan bahasa asing (eng: recital) yang berarti 

konser atau pertunjukan musik yang dilakukan oleh sekelompok grup atau 

sekelompok kecil grup pemain musik.
14

 Drum adalah kelompok alat 

musik perkusi yang terdiri dari kulit yang direntangkan dan dipukul dengan 

tangan atau sebuah batang kayu. Selain kulit, drum juga digunakan dari bahan 

lain, misalnya plastik.
15

 Drum banyak mengalami perkembangan sejak pertama 

kali ditemukan, bukan hanya bentuk namun juga kontribusinya dalam sebuah 

komposisi, dari yang dulu hanya pemberi aksen dan penjaga tempo hingga pada 

saat ini bisa menjadi pengisi dan pemain tema utama dari sebuah komposisi. 

Maka jika kedua kata Resital dan drum di gabungkan bisa ditarik secara garis 

besar bahwa arti dari kata resital drum itu adalah pertunjukan yang di tampilkan 

pemain istrumen drum ketika ingin mempertunjukan keterampilannya dalam 

bermain musik ataupun ketika telah menguasai beberapa komposisi.    

Seperti yang di uraikan diatas bahwa perkembangan drum sudah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat dari awal penemuannya hingga sekarang perannya 

dalam sebuah komposisi menginspirasi penulis untuk membuat komposisi musik 

elektronik untuk resital drum. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ballou, Glen. HandBook for Sound Engineers, Fourth Edition, Focal Press, UK 
14

 Badudu, J.S Kamus serapan kata-kata asing (2003) 
15

 Sadie, Stanley. The New Groove Dictionary detik edition  vol. 6. 2001 



1. Instrumen Drum 

 

Gambar 2.3 

Drum adalah alat musik atau instrumen non melodis yang dimainkan atau 

dibunyikan dengan cara dipukul dengan batang kayu atau stick.
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2. Bagain - bagian dari instrumen drum 

a. Snare Drum 

Snare drum adalah bagian drum yang paling berbeda diantara lainnya (dari 

bentuk dan suaranya). Dan snare drum merupakan unsur utama dari drum (yang 

paling sering dipukul). Drum ini biasanya berukuran 10″ sampai 15″, tetapi yang 

paling biasa digunakan adalah ukuran 14″. Yang membuat perbedaan pada snare 

drum yaitu pada bagian bawah drum tersebut. Di bawahnya menggunakan kawat-

kawat yang berbentuk spiral atau yang sebenarnya dinamakan Snare Wire 

/Strainer. Benda itulah yang membuat perbedaan pada snare drum. Jika anda 

memukul head atasnya maka snare wire dibawah segera merespon, dengan cara 

memukul kembali head bawah dan menghasilkan suara yang tajam. Maka dari itu, 

sebenarnya „nyawa‟ dari snare drum terletak pada snare wirenya. Jika snare 

wirenya dilepas maka suara yang dihasilkan hampir sama dengan tom-tom. 

b. Bass Drum 

Bass Drum tidak terlalu berbeda dengan tom-tom, hanya bass drum 

mempunyai diameter yang lebih besar, 16″, 18″, 20″, 22″, 24″ dan bahkan 26″ 

atau lebih. Dan bass drum dipukul dengan menggunakan pedal dan ditaruh 

dibawah. Tetapi suara bass drum tidak seperti tom-tom yang bersuara “Dum” 
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tetapi cenderung bersuara “Dug” (lebih mati suaranya). Kayu bass drum 

cenderung lebih tebal untuk menghasilkan suara yang lebih keras dan untuk 

ketahanan drum itu sendiri. 

c. Tom-Tom 

Tom-tom terdiri atas berbagai macam ukuran baik dalam kedalamannya dan 

diameternya. Ukuran suatu drum biasanya ditulis 12×10 yang maksudnya adalah 

kedalamannya 12 inchi dan diameternya 10 inchi. Diameter tom-tom bervariasi, 

biasanya tom-tom paling kecil berdiameter 6″, dan berlanjut ke 8″, 10″, 12″, 13″, 

14″, 15″, 16″, 18″ dan 20″. Ukuran tom-tom 14″ ke atas dapat digolongkan 

sebagai floor tom-tom, tetapi tergantung dari peletakannya juga. Tom-tom 

menggunakan 2 drumhead, atas dan bawah, kecuali pada tahun 70-an dimana tom-

dan bass drum hanya menggunakan 1 drumhead saja, dan suaranya jelek sekali. 

Badan tom-tom atau yang biasa disebut dengan shell terbuat dari kayu. Untuk 

drum kelas pemula biasanya menggunakan kayu Mahogany dan untuk kelas 

professional biasanya menggunakan kayu Birch dan Maple. Kayu Birch dan 

Maple lebih mahal karena menghasilkan suara atau tone yang bulat dan jernih. 

Kayu pada tom-tom biasanya mempunyai ketebalan dari 4 sampai 10 mm. 

Semakin tipis kayu maka suara yang dihasilkan semakin kaya dan sensitive. 

Sedangkan semakin tebal kayu suara yang dihasilkan semakin keras, tetapi 

suaranya tidak terlalu kaya dan kurang sensitif. 

d. Floor Tom 

Floor Tom tidak jauh berbeda dengan tom-tom dari segi suara maupun 

bentuk namun ukuran kedalaman dan diameter lebih besar dari tom-tom, ukuran 

diameter lingkarnya dimulai dari 15 x16, 16 x16, 18 x 18 dan 20 x 20. 

 

 

 

 

 

 

 



e. Cymbals 

Cymbal adalah „nyawa‟ bagi drum set, karena hampir tidak mungkin 

bermain drum tanpa cymbal. Cymbal memberi efek aksen pada suatu komposisi 

.juga untuk menjaga tempo . 

3. Tehnik Permainan Drum 

Tehnik – tehnik yang dipakai dalam komposisi ini antara lain : 

a. Linear Drumming 

Linear Drumming adalah tehnik permainan istrumen drum yang dimainkan 

oleh drummer, dimana tidak semua pukulan yang dimainkan tangan dan kaki 

jatuh pada saat bersamaan.
17

 

b. Odd Time Drumming 

Odd Time Drumming adalah tehnik permainan drum pada sukat ganjil. 

c. Displacement  

Displacement adalah tehnik dalam permainan drum dengan cara menggeser 

beat atau Pattren sebesar 1/16 ataupun 1/8 ketuk lebih lambat.
18

  

d. Shuffle  

Shuffle adalah tehnik permainan drum yang Pattren nya berdasarkan triplet 

fill. 

e. Fusion Drumming 

Fusion Drumming adalah tehnik permainan drum yang banyak memadukan 

berbagai gaya permainan drum seperti rock dan jazz. 
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D.  Rencana Penyusunan Komposisi 

Komposisi ini akan ditulis dengan struktur musik 3 bagian dengan format 

musik elektronik dan penggarapannya menggunakan seluruh komponen musik 

elektronik dengan MIDI sebagia pemacunya, dan penulisan komposisi ini akan 

dilakukan dengan tehnik mapping MIDI yang akan ditulis menggunakan Piano 

roll dengan menggunakan DAW Studio One Professional. 

Pada bagian awal dari komposisi ini penulis akan menulis tema utama yang 

lebih menonjolkan penulis lebih menonjolkan modulasi sukat-sukat ganjil dan 

banyak menggunakan special efek seperti ambient sound juga evolving pads dari 

VST instrumen. 

Pada bagian kedua dari komposisi ini penulis akan lebih menonjolkan 

sinkopasi, juga tehnik Linear Drumming juga pergantian feel atau rasa dari shuffle 

Feel dan Straight Feel   

Pada bagian ketiga, modulasi tempo dan Groove atau penjiwaan dari pemain 

drum terhadap lagu, juga meletakan aksen pada hitungan ganjil dengan 

menggunakan tehnik beat displacement atau pergeseran beat. 

 

 

 


