
BAB III 

ANALISIS KARYA 

 

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan Electronic Tones Komposisi Musik 

Elektronik untuk Resital Drum yang meliputi beberapa elemen didalamya, yaitu : 

1. Penggunaan VSTi dan VST effect pada masing – masing karya 

2. Bentuk  

3. Tehnik komposisi 

4. Proses Mixing dan Mastering 

 

A. Electronic Tones 1 

1. Penggunaan VSTi dan VST efek  

VSTi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. FM 8 

 

Gambar 3.1 

FM 8 adalah VSTi synthesizer produksi dari Native instrumen, yang bisa 

mensimulasikan beragam suara instrumen , pada komposisi ini FM 8 berfungsi 

sebagai sequencer dan bass, pada Sequncernya memakai efek suara yang tersedia 

di FM 8 bernama Fm Rhodes, pada Bass memakai efek suara Bass Guitar II yang 

sudah tersedia pada FM 8, dengan menambahkan Equalizer atau mengangkat 

volume sebesar 2,1 dB pada frekwensi 60 - 263 Hz dan pada frekwensi 6110 – 

11000 Hz sebesar 1,3 dB. 

 

 

 



b. Blue II 

 

Gambar 3.2 

Blue II adalah virtual synthesizer yang di buat oleh seorang musisi bernama 

Rob Papen, Pada komposisi Electronic Tones 1 ini Blue II berfungsi sebagai Pad, 

Sfx dan aperggiator. Pada suara Pad, Penulis memodifikasi suara yang telah di 

sediakan yaitu Syntagma, dengan cara mengubah tunning rasio Oscilator
1
 A dari 

13,00 semi tone menjadi 15,55 semi tone dan juga menambahkan rasio sustain 

menjadi 100% dan release menjadi 983 millidetik. Pada Sfx atau sound effect ini 

memakai efek suara yang sudah di sediakan yaitu Space Mountain dengan 

modifikasi pada Velocity Dari 63 menjadi 17 dan juga release dari 500 milidetik 

menjadi 2,2 detik, pada efek suara aperggiator penulis menggunakan suara yang 

telah tersedia yaitu anthardyan. 

c. Diva  

 

Gambar 3.3 

Diva adalah virtual synthesizer yang di buat oleh U he atau urs heckmann, 

Pada komposisi Electronic Tones 1, Diva berfungsi sebagai Sfx atau sound efek. 

                                                           
1
 Oscilator : penghasil gelombang suara. 



Penulis memakai efek suara yang sudah di sediakan dari VSTi ini yaitu Mk FX 

Scaled Resonance. 

d. Lush – 101 

  

Gambar 3.4 

Lush – 101 adalah Virtual synthesizer yang di produksi oleh D-16 Group, 

Pada komposisi Electronic Tone ini berfungsi Sebagai Sound effect dan Pad. 

Sound effect atau SFX memakai suara yang sudah disediakan oleh VSTi ini yaitu 

sub sweep, dan pada Pad nya memakai suara yang telah tersedia yaitu Chrip pads. 

e. CrX4  

 

Gambar 3.5 

CrX4 adalah Virtual synthesizer yang di produksi oleh LinPlug, Pada 

Komposisi Electronic Tone 1 berfungsi sebagai Sfx atau sound effect. Efek suara 

yang dipakai adalah Blubberfx bt, suara ini adalah salah satu yang telah disedikan 

CrX4 itu sendiri. Penulis memodifikasi attack dari VSTi ini yang semula 1.03 

detik menjadi 1.57 detik. 

 

 



f. Absynth 5 

 

Gambar 3.6 

Absynth 5 adalah VSTi yang di buat dan di produksi oleh Native Instrument, 

Absynth 5 pada komposisi Electronic Tones 1 berfungsi sebagai Lead. Suara Lead 

dari Absynth 5 memakai Presets Yang sudah ada yaitu Aldebaran, penulis 

melakukan sedikit modifikasi pada gain dengan menaikan hingga +2,7 dB ,juga 

menaikan frekwensi Middle yaitu dari 900Hz – 2700Hz dari 0dB sampai 

+3,37dB, sehingga terkesan menjadi lebih tegas.  

g. Zebralette  

 

Gambar 3.7 

Zebralette adalah Virtual instrumen yang di produksi oleh Ursk Heckmann 

dengan nama perusahaanya adalah U-he, Pada komposisi Electronic Tones 1 ini 

berfungsi sebagai Lead synthesizer. Lead synthesizer ini menggunakan Presets 

yang sudah ada yaitu HS-finlandia dengan modifikasi attack dari 21 milidetik 

menjadi 30,55 milidetik, penulis juga meningkatkan atau boosting frekwensi 

10.500Hz – 15.000Hz sebesar +2,0dB. 

 



h. Specral 

 

Gambar 3.8 

Spectral adalah instrumen virtual yang di Produksi oleh LinPlug, pada 

komposisi Electronic Tones 1 ini Spectral Berfungsi sebagai Sfx atau Sound 

Effect dan Lead. Untuk Suara Sfx ,penulis memakai Presets  yang sudah ada 

disediakan oleh Spectral yaitu Jam Partial Groover, dan untuk Lead penulis 

memilih H simple mono dari Preset yang sudah disediakan, penulis mengubah 

Velocity pada suara ini yaitu dari 70% menjadi 31% karena penulis ingin 

menjadikan Lead ini sebagai Layer atau pelapis dari suara Lead utama.  

i. Albino 3 

 

Gambar 3.9 

Albino 3 adalah instrumen virtual yang di Produksi oleh Rob Papen ,yang 

pada komposisi Electronic Tones 1 ini berperan sebagai Pad. Untuk suara Pad 

pada albino 3 penulis memilih Presets yang sudah disediakan oleh albino 3 yaitu 

Limit Osc.  

 



j. Blade 

 

Gambar 3.10 

Blade adalah instrumen virtual yang di produksi oleh perusahaaan Rob 

Papen, pada komposisi Electronic Tones 1 ini berperan sebagai Pad, penulis 

memilih Preset Scare Me Jk pada VSTi Blade, penulis memodifikasi Presets  yang 

sudah ada dengan meningkat kan Sustsain dari 43% menjadi 100%, dan juga 

menurunkan Velocity dari 80% menjadi 38% agar suara pad ini tidak terlalu 

mendominasi. 

k. Alchemy 

 

Gambar 3.11 

Alchemy adalah instrumen virtual yang di produksi oleh perusahaan Camel 

Audio, Pada komposisi Elecronic Tone 1, VSTi ini berperan sebagai Lead dan 

juga Pad. Mist Titan adalah Presets yang di pilh oleh penulis, dan memodifikasi 

Gain dari preset tersebut menjadi -2,2dB 

 



l. Presence 

 

Gambar 3.12 

Presence adalah instrument virtual yang di produksi oleh Presonus, pada 

Komposisi Electronic Tones 1 ini berperan sebagai Lead, Sfx dan juga menjadi 

Sequencer yang mensimulasikan suara perkusi. Pada Lead penulis memilih Jp – 

Lead dari Presets yang sudah disediakan oleh Presence, untuk suara Sfx penulis 

memilih Trance id dari presets  yang sudah disediakan oleh VSTi Presence itu 

sendiri, dan untuk suara perkusi penulis memilih Presets Groove Shadows untuk 

mensimulasikan suara cowbel dan clap (tepuk tangan) 

m. Ez- Keys 

 

Gambar 3.13 

Ez – Keys adalah instrumen virtual yang di produksi oleh Toontracks, yang 

pada komposisi Electronic Tones 1 ini akan mensimulasikan suara dari Grand 

piano. Penulis memodifikasi Tone dari VSTi ini dari, 60% menjadi 82% dan 

menaikan gain jadi +3,8dB, agar suara yang di hasilkan lterkesan lebih hangat dan 

tegas. 

 



VST efek yang dipakai dalam komposisi ini sebagai berikut : 

a. Pro EQ 

 

Gambar 3.14 

Pro EQ adalah Presets Plug-ins dari DAW yang dipakai oleh penulis yaitu 

Presonus Studio one professional, VST effect ini digunakan pada proses mixing . 

Pro EQ berperan sebagai Parametric Equalizer atau Equalisasi (penyeimbang) 

yang berbasis parametris. Untuk karya Electronic Tones 1 ini penulis 

meningkatkan level frekwensi 81 Hz sebesar 6,9 dB, pada frekwensi 771 Hz 

sebesar 2,21 dB, pada frekwensi 2000 Hz sebesar 2,01 dB, Frekwensi 4860 Hz di 

naikan sebesar 2.40 dB dan frekwensi 8390 Hz ditingkatkan sebesar 1,18 dB. 

b. Amt Multi Max 

 

Gambar 3.15 



Amt Multi Max adalah efek digital yang bisa mensimulasikan Compressor 

dan Limiter dalam format multi band atau dalam beberapa frekwensi seperti Low, 

Mid dan Hi. Penulis meletakan efek suara ini pada proses Mastering. 

Pada komposisi Electronic Tones 1 ini penulis menyetting input Tresholds 

sebesar -0,60 dB dan Out put Celling sebesar 0,81 dB ,untuk Compression penulis 

meningkatkan frekwensi low pada 131 - 800Hz sebesar 2,61 dB, Mid dan Hi Mid 

pada frekwensi 800 - 4700Hz  sebesar 1,82dB dan Hi pada frekwensi 4700 – 

7200Hz sebesar 0,83 dB pengaturan diatas di ubah oleh penulis untuk 

mendapatkan karakter yang lebih hangat. 

2. Bentuk 

Bentuk music pada komposisi ini secara keseluruhan adalah A-A’-B-C-C’-D 

Birama Keterangan 

1-36 Bagian A 

37-52 Bagian A’ 

53-72 Bagian B 

73-122 Bagian C 

123-134 Bagian C’ 

135-168 Bagian D 

Tabel 3.1 Bentuk Karya 

3. Tehnik Komposisi 

a. Bagian A 

Pada keseluruhan bagian A ini akan menggunakan tanda sukat 7/8 dan 

dimainkan dalam tangga nada D mayor, dan pada bagian A dari komposisi 

Electronic Tones 1 ini akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Introduksi  

Bagian introduksi ini sebagai pembuka bagian pertama, bagian ini 

merupakan rangkaian Pad, Sequencer, dan Sfx yang memainkan banyak motif 



sinkopasi sebagai pengiring untuk instrumen drum untuk memainkan Odd Time 

Drumming
2
. Bagian ini menggunakan VSTi , sebagai berikut : 

Virtual Instrumen Keterangan Preset  

Blue II Pad Syntagma 

FM 8 Sequencer FM Rhodes 

Lush – 101 Sfx  Sub Sweep 

Blue II  Sfx SpaceMountain 

Diva Sfx Mk FX Scaled Resonance 

CrX4 Sfx Blubberfx Bt 

Presence Sequencer Hip – Hop Clap dan Hip 

–Hop Bell  

FM 8 Bass BassGuitar II 

Tabel 3.2. Daftar VSTi bagian A 

Bagian introduksi ini dimulai dari birama 1-20, bagian ini tonalitasnya 

adalah D mayor dengan progresi akord I – vi – IV – iii – ii – I pada VSTi Bass.  

dengan motif Sequencer yang dimainkan oleh VSTi FM 8 ,seperti gambar berikut : 

 

Notasi 1. Motif Sequencer FM 8 

Pada VSTi Bass yaitu FM 8 dengan BassGuitar II sebagai Preset nya akan 

memainkan motif seperti berikut : 

 

Notasi 2. Motif Bass FM 8 

                                                           
2
 Odd Tine Drumming : Permainan drum dengan menggunakan sukat ganjil. 



Motif utama dari VSTi Bass dari FM 8 ini akan dimainkan dengan progresi 

akord I – vi – IV – iii – ii – I sebagai pengiring dari instrumen drum yang akan 

memainkan motif sebagai berikut : 

   

Notasi 2. Motif dari instrumen Drum 

Motif utama dari bagian A pada instrumen drum ini dimainkan dalam sukat 

7/8 dengan pola grouping 1 2 3, 1 2, 1 2, dan aksen dimainkan disetiap ketukan 1 

berdasarkan dari Grouping di atas. Pada bagian transisi dari introduksi ke bagian 

utama drum akan mengisinya dengan fill in yang menggunakan tehnik roll pada 

cymbal pada birama 19 – 20. 

Pada Virtual instrument Presence dengan Preset Hip – Hop Clap,  akan 

memainkan motif Sequencer seperti berikut : 

 

Notasi 3. Motif dari Sequencer Presence 

Pada Virtual instrument Presence dengan Preset Hip – Hop Cowbell,  akan 

memainkan motif Sequencer seperti berikut : 

 

Notasi 4. Motif dari Sequencer Presence 

Presence Sequencer dengan Preset Hip – Hop Clap dan Cowbell akan 

menjadi Guide atau sebagai pemandu untuk pemain drum dalam memainkan 

komposisi Electronic Tones 1. 

Pada introduksi bagian A komposisi Electronic Tones 1 ini juga memakai 

beragam Sfx sebagai transisi dari semua pergantian tema, instrumen virtual yang 



di pakai antara lain, Lush – 101 dengan Preset Sub Sweep,akan dimainkan dalam 

nada D dari pada birama 2, Blue II dengan Preset SpaceMountain,akan dimainkan 

dalam nada A pada birama ke 5, Diva dengan Preset Mk Fx Scaled Resonance, 

akan dimainkan dengan nada D pada birama 5 – 6,  dan CrX4 dengan Preset 

BlubberFx bt, akan dimainkan dengan nada D pada birama 11 dan birama 19 – 20,  

suara VSTi Pad akan mengambil peran sebagai Layer atau lapis paling bawah 

didalam seluruh komposisi ini, Blue II dengan Preset Syntagma akan dimainkan 

dalam nada D 2 dan nada oktaf dari D 2 yaitu D 3, yang akan dimainkan dalam 

nada penuh dari birama 1 – 19. Pada akhir dari bagian ini terdapat kades autentik 

ya itu progresi akord V – I di birama 19 – 21 yang dimainkan oleh VSTi Blue 

dengan preset SpaceMountain. 

2. Bagian utama 

Bagian utama ini akan berlangsung dari birama 21 – 36 dalam tonalitas 

yang sama seperti bagian introduksi, seluruh VSTi yang digunakan dalam bagian 

introduksi digunakan juga pada bagian ini, namun penulis juga menambahkan 

beberapa VSTi  terutama VSTi Lead dan Pad yang akan befungsi sebagai tema 

utama pada bagian A ini.  

Pada bagian ini penulis menggunakan beberapa VSTi tambahan yang dijabarkan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Instrumen Virtual Keterangan Preset 

Zebralette Lead Hs - Finlandia 

Lush – 101  Pad Chrip pads 

Tabel 3.3. daftar VSTi tambahan pada bagian utama dari bagian A 

Melodi utama pada bagian ini akan dimainkan oleh VSTi Zebralette dengan 

Preset Hs – Finlandia dari birama 21 sampai birama 36, VSTi Pad dari Lush – 

101 dengan preset Chrip Pads pada bagian ini dimainkan dalam 3 ketuk pada tiap 

birama dari birama 21 – 36. bagian ini juga berisi frase tanya dan frase jawab, 

frase tanya pada birama 21 sampai birama 24 seperti gambar berikut : 



 

Notasi 5. Frase tanya  

Frase jawab dari bagian ini terletak pada birama 25 sampai birama 28 yang 

akan dimainkan oleh VSTi Zebralette dengan preset Hs – Finlandia, motif dari 

frase jawab ini akan ditunjukan pada gambar dibawah ini : 

  

Notasi 6. Frase Jawab 

Kedua frase diatas akan dimainkan secara berulang ulang sampai birama 36. 

Motif pada VSTi Bass dari FM 8 juga sedikit mengalami perubahan pada 

pola kord, pola akord menjadi I – vi – IV – I  sedikit mengalami perubahan dari 

bagian introduksi, namun pola ritmis yang pada bagian ini sama seperti bagian 

introduksi. Motif dari VSTi Bass dari FM 8 dengan preset BassGuitar II sebagai 

berikut : 

\ 

Notasi 7. Motif VSTi Bass pada akord I 

 

Notasi 8. Motif VSTi Bass pada akord vi 

 



 

Notasi 9. Motif VSTi Bass pada akord IV 

Motif pertama instrumen dari bagian utama ini akan dimainkan dari birama 

21 sampai dengan birama 27, pada bagian ini memainkan banyak gaya permainan 

linear drumming seperti pada gambar berikut : 

 

Notasi 10. Motif pertama dari instrumen drum 

Linear Drumming adalah tehnik permainan drum dimana tangan dan kaki 

tidak selalu memukul cymbal atau drum secara bersamaan, secara umum tehnik 

permainan ini banyak memakai ritmis – ritmis sub divisi dari not 1/16. Sub divisi 

motif dari instrumen drum ini akan dimainkan oleh tangan kanan pada Ride 

cymbals dan tangan kiri memainkan  Hi – Hat, Half open Hihat  dan snare drum 

secara bergantian sedangkan kick drum memainkan not yang menjadi aksen dari 

bagian ini yaitu pada ketukan 1 dan 7.   

Motif 2 dari instrumen drum pada bagian utama ini akan dimainkan dari 

birama 29 – 36, pada bagian ini tehnik linear drum masih menjadi tehnik yang 

paling dominan dipakai oleh penulis, motif kedua dari instrumen drum ini adalah 

sebagai berikut : 

 

Notasi 11. Motif kedua dari instrumen drum 



Pada Bagian utama ini fill in drum yang digunakan penulis banyak dimulai 

dari ketukan lemah dan aksen – aksen juga ditempatkan penulis pada ketukan 

lemah agar mendapat kesan yang ganjil dan rasa dari odd time drumming lebih 

nampak. Fill in dari instrumen drum  adalah sebagai berikut : 

 

Notasi 12. Motif fill in dari instrumen drum pada birama 27 dan 28. 

Pola fill diatas menggunakan banyak sinkopasi dan pergeseran aksen dalam 

not 1/16 yang dimainkan pada cymbal, snare, tom – tom, floor dan kick drum, 

tehnik flam pada ketuk ketiga birama ke 28 akan dimainkan pada floor drum dan 

snare drum. 

 

Notasi 13. Motif dari fill in drum pada birama 32. 

Pola fill in pada notasi 13 snare drum yang biasanya memainkan Back beat 

pada ketukan kuat, pada fill in ini aksen digeser dan ditempatkan pada ketukan 

lemah, agar terkesan lebih ganjil. 

    

Notasi 14. Motif dari fill in drum pada birama 36. 

Pola fill ini akan di mulai dari ketuk ke 6 pada sukat 7/8 dengan ritmis 1/16 

antara snare, tom 2, crash cymbal dan kick drum, fill in ini juga berfungsi sebagai 

jembatan ke bagian A’ 



b. Bagian A’ 

Pada bagian ini menggunakan tanda sukat, instrumen, motif dan 

ritimilidetik, juga dalam tonalitas yang sama dengan bagian A namun  

perbedaannya terletak pada progrsi akord, frase tanya dan frase jawab, pada 

Pattren drum dan bass juga mengalami perubahan. Progresi akord pada bagian ini 

adalah I–iii-I-4 yang akan dimainkan berulang – ulang dari awal sampai akhir dari 

bagian ini yang ditutup dalam sukat 6/8.  Penulis juga menambahkan VSTi Lead 

dari spectral untuk menjadi pelapis VSTi Lead utama yaitu Zebralette, VSTi yang 

digunakan akan dijabarkan dengan tabel sebagai berikut : 

Virtual Instrumen Keterangan Preset  

Blue II Pad Syntagma 

FM 8 Sequencer FM Rhodes 

Lush – 101 Sfx  Sub Sweep 

Blue II  Sfx SpaceMountain 

Diva Sfx Mk FX Scaled Resonance 

CrX4 Sfx Blubberfx Bt 

Presence Sequencer Hip – Hop Clap  

Presence Sequencer Hip –Hop Bell 

FM 8 Bass BassGuitar II 

Zebralette Lead Hs - Finlandia 

Lush – 101  Pad Chrip pads 

Spectral Lead H simple mono 

Tabel 3.4. Daftar VSTi bagian A’ 

Bagian A’ ini terdiri dari 2 frase yaitu frase tanya dan frase jawab yang akan 

terjadi dari birama 37 sampai dengan birama 52 dan akan terus berulang ulang dan 

berakhir pada bira 52, pada bagian frase tanya berlangsung dalam 2 birama dari 

birama 37 – 38, contoh frase tanya sebagai berikut : 



 

Notasi 15. Motif dari frase tanya pada bagian A’ 

 Melodi utama pada frase ini akan dimainkan oleh VSTi Zebralette, melodi 

utama ini akan dilapisi oleh suara dari VSTi Spectral dengan preset h simple 

mono, yang memainkan motif ritmis dan nada yang sama dengan VSTi Zebralette. 

Pada frase jawab juga dimainkan oleh VSTi yang sama, namun memainkan motif 

ritmis dan nada yang berbeda , contoh notasi dari frase jawab sebagai berikut : 

 

Notasi 16. Motif dari frase jawab pada bagian A’ 

Pola ritmis dari instrumen drum akan mengalami sedikit perubahan, tetapi 

tetap memakai gaya permainan linear drumming, contoh dari Pola ritmis 

instrumen drum sebagai berikut : 

   

Notasi 17. Motif dan pola ritmis dari instrumen drum 

Motif tersebut adalah pola ritmis pertama dari instrumen drum pada bagian 

A’ ini, dan pola ritmis kedua dari instrumen drum ini sebagai berikut : 

 

Notasi 18. Motif dan pola ritmis dari instrumen drum 

Pada motif kedua ini perubahan terjadi pada ketuk 6 dan 7, pada birama 

kedua dari gambar notasi 18, aksen diberikan pada ketukan tersebut agar 



mempertegas  kesan sukat ganjil dan sebagai respon untuk musik penggiring, 

aksen ini akan dimainkan pada cymbal dan bass drum. 

Fill in pada drum dibagian A’ ini terdapat pada birama 52, fill in ini akan 

dimainkan dalam not 1/16. 

  

Notasi 19. Pola dari fill in drum. 

Pada VSTi Bass  akan memainkan pola yang berbeda dari bagina 

sebelumnya, terdapat beberapa motif dari VSTi Bass ditunjukan dalam gambar 

sebagai berikut : 

  

Notasi 20. Motif pertama VSTi Bass. 

Motif pertama dari VSTi Bass dimainkan dalam akord I atau D Mayor, 

dengan ritmis 1/16 yang banyak memberi aksen pada ketukan lemah. 

 

Notasi 21. Motif kedua VSTi Bass. 

Motif kedua dari VSTi Bass akan dimainkan dalam akord iii atau F# minor, 

dengan motif ritmis 1/16 yang aksennya jatuh pada ketukan lemah. 

 

Notasi 22. Motif Keempat VSTi Bass. 



Motif keempat dari VSTi Bass dimainkan dalam akord IV atau G Mayor, 

dengan ritmis 1/16 yang banyak memberi aksen pada ketukan lemah. 

c. Bagian B 

Pada bagian ini penulis merancang tema musik yang sangat berbeda dari 

bagian A ataupun A’, terjadi perpindahan tonalitas ke B minor pada bagian B ini, 

pergantian sukat juga terjadi pada bagian ini, sukat yang dipakai antara lain 5/8, 

6/8, 9/8, pada sukat 5/8 aksennya akan jatuh pada ketukan 1 dan 3 dengan 

grouping ritmis di pecah menjadi 2 bagian yaitu 1,2,1,2,3, dan pada sukat 6/8 

grouping ritmisnya di pecah menjadi 3 bagian yaitu 1,2,1,2,1, sedangkan pada 

sukat 9/8 dipecah menjadi 4 bagian yaitu 1,2,1,2,1,2,3,1,2,  pada bagian B ini 

susunan sukatnya adalah 5/8,  6/8, 5/8, 6/8, 9/8 dari birama 53 – 57 dan diulang – 

ulang sampai birama 72, pada bagian ini penulis menggunakan  beberapa VSTi 

antara lain : 

Virtual Instrumen Keterangan Preset 

Absynth 5 Lead aldebaran 

Albino 3 Pad Limit Osc 

FM 8 Bass BassGuitar II 

Presence Sequencer Hip – Hop Clap 

Presence Sequencer Hip – Hop Cowbell 

Tabel 3.5. daftar VSTi Bagian B 

Melodi utama dalam bagian ini akan dimainkan oleh VSTi Absynth 5 dengan 

preset aldebaran, dan VSTi Bass FM 8 dengan preset BassGuitar II, contoh 

gambar melodi dari VSTi lead dan Bass sebagai berikut : 

 

Notasi 23. Rangkaian motif melodi yang dimainkan VSTi Lead dan Bass 



Pada bagian ini melodi utama akan dimainkan secara unison oleh VSTi Lead 

dan Bass, dan akan di repetisi sampai birama 72. VSTi Pad di mainkan dari 

birama 53 – 72 oleh Albino 3 dengan preset Limit Osc, motif dari VSTi Pad 

sebagai berikut : 

 

Notasi 24. Frase dari instrumen VSTi Pad 

VSTi Pad  dengan preset Limit Osc banyak memainkan nada – nada panjang 

sebagai layer atau pelapis dari instrumen lain yang lebih banyak memainkan 

aksen untuk komposisi ini. 

Pada sequencer yang dimainkan oleh VSTi presence dengan preset Hip –

Hop Clap dan Hip – Hop Cowbell  penulis menggunakanya untuk pembimbing 

drummer agar bisa memainkan aksen dari bagian ini dengan baik, berikut contoh 

dari motifnya : 

 

Notasi 25. Rangkaian motif dari preset Hip – Hop Clap 

 

Notasi 26. Rangkaian motif dari preset Hip – Hop Cowbell 

Pada instrumen drum penulis masih menggunakan gaya permainan Linear 

drumming yang dimainkan dalam sukat ganjil, ghost note pada snare drum akan 

banyak digunakan pada bagian ini, aksen dari Pattren drum ini berada pada snare 

drum sedangkan  Open Hi – Hati mengikuti aksen dari melodi utama, berikut ini 

contoh gambar notasi dari Pattren drum : 



   

Notasi 27. Pattren drum 1 

Gambar pada notasi 27 adalah Pattren drum yang pertama dan dimainkan 

dalam sukat 5/8, aksen dari Pattren drum ini terdapat pada ketukan ke 7 

dimainkan oleh snare drum. 

 

Notasi 28. Pattren drum 2 

Gambar pada notasi 28 adalah Pattren drum yang kedua dan dimainkan 

dalam sukat 6/8, aksennya terdapat pada ketukan ke 5 yang dimainkan pada snare 

drum. 

 

Notasi 29. Pattren drum 3 

Gambar 29 adalah Pattren drum yang ketiga yang dimainkan dala suka 9/8, 

aksenya terdapat pada snare drum di ketukan 3 dan 4. 

d. Bagian C 

Pada bagian ini penulis membuat tema musik dalam suka 6/8 dan dalam 

tonalitas B minor dimulai dari birama 74 sampai birama 122. Bagian ini memakai 

beberapa VSTi antara lain. 

 



Virtual Instrumen Keterangan Preset  

Blue II Aperggiator Anthardyan 

Alchemy Pad Mists of Titan 

Lush – 101 Sfx  Sub Sweep 

Blue II  Sfx SpaceMountain 

Diva Sfx Mk FX Scaled Resonance 

Presence Sequencer Hip – Hop Clap  

Presence Sequencer Hip –Hop Bell 

FM 8 Bass BassGuitar II 

Alchemy Lead Soft Distrortion Lead 

Zebralette Lead Hs - Finlandia 

Spectral Pad Jam Partial  

Tabel 3.6. Daftar VSTi bagian C 

Bagian C ini akan di bagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Introduksi 

Bagian ini akan memakai beberapa VSTi yaitu : 

Virtual Instrumen Keterangan Preset  

Blue II Aperggiator Anthardyan 

Alchemy Pad Mists of Titan 

Lush – 101 Sfx  Sub Sweep 

Blue II  Sfx SpaceMountain 

Presence Sequencer Hip – Hop Clap  

Presence Sequencer Hip –Hop Bell 

FM 8 Bass BassGuitar II 

Spectral Pad Jam Partial  

Tabel 3. 7. Daftar VSTi introduksi dari bagian C 



Pada bagian introduksi akan dibuka oleh VSTi Lush – 101 dengan preset sub 

Sweep dimainkan pada nada D dibirama ke 74 untuk mengantar masuk ke melodi 

utama pada VSTi Blue II dengan preset Anthardyan pada birama ke 75 

memainkan tehnik aperggio pada akord B minor seperti pada gambar dibawah ini 

: 

 

Notasi 30. Contoh tehnik aperggio yang dimainkan VSTi Blue II 

Terdapat dua motif dari melodi pada VSTi Blue II dengan preset Anthardyan 

yang dibedakan berdasarkan groupingnya, grouping dalam sukat 6/8 pada VSTi ini 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu 1,2,3,1,2,3 dan 1,2,3,4,1,2 seperti pada gambar 

berikut : 

 

Notasi 31. Motif 1 

 

 

Notasi 32. Motif 2 

Pergeseran aksen pada motif kedua ini terdapat pada ketukan ke 5 dalam 

sukat 6/8, Tehnik ini juga disebut Beat displacement. Kedua motif diatas 

dimainkan berulang – ulang dari birama 75 sampai birama 122 pada bagian C’. 

Pada VSTi Pad yang dimainkan oleh Alchemy dengan preset Mists of Titan 

banyak menggunakan nada panjang yang berdurasi 12 ketuk atau 2 birama yang 

dimainkan pada nada D dan akan terus berulang – ulang hingga dari birama 79 

sampai birama 122. 

Pada VSTi Presence sequencer  dengan Preset Hip – Hop Clap dan Hip – 

Hop Cowbell yang berfungsi sebagai guide atau pembimbing untuk drummer 

memainkan motif – motif sebagai berikut : 



 

Notasi. 33. Motif – motif dari Presence Hip – Hop Clap 

 

Notasi. 34. Motif – motif dari Presence Hip – Hop Cowbel 

Seperti yang digambarkan oleh notasi 33 dan 34 VSTi ini berfungsi sebagai 

patokan bagi drummer agar selalu ingat ketukan – ketukan kuat dari sukat yang 

dimainkan. Motif – motif tersebut akan terus diulang dari birama 79 sampai 

birama 122 atau akhir dari bagian ini. 

Pada akhir bagian ini akan ditutup dengan roll pada cymbal yang dimainkan 

secara cressendo dari dinamika mezzo piano hingga mezzo forte dan Sfx Blue II 

dengan preset Space Mountain dari birama 81 sampai dengan birama 82.  

 

Notasi 35. Motif dari instrumen drum 

2. Bagian Utama 

Pada bagian utama dari bagian C ini melodi utama mulai masuk yaitu dari 

birama 83 – 122 dalam tonalitas B minor dan sukat 6/8, penulis menggunakan 

beberapa VSTi dan motif yang sama dengan bagian introduksi seperti motif dari 

VSTi presence dengan preset Hip – Hop Clap dan Hip – Hop Bell, Blue II dengan 

preset Anthardyan dan juga Alchemy Pad dengan preset Mists of Tintan,  dan juga 

menggunakan beberapa tambahan VSTi lainnya : 

Virtual Instrumen Keterangan Preset  

Diva Sfx Mk FX Scaled Resonance 

FM 8 Bass BassGuitar II 

Alchemy Lead Soft Distrortion Lead 

Spectral Pad Jam Partial  

Tabel 3.8. Daftar VSTi  pada bagian utama dari bagian C 



 Bagian utama ini melodi utama akan dimainkan oleh VSTi Lead utama 

yaitu Zebralette dan VSTi Lead pelapis Alchemy dengan preset Soft Distortio. 

Contoh frase yang akan dimainkan oleh VSTi Lead ini sebagai berikut : 

 

Notasi 36. Frase dari VSTi Lead 

 Contoh gambar diatas adalah frase yang dimainkan oleh VSTi Lead, 

dimulai dari birama 83 sampai 122, dimulai pada birama 83 VSTi zebralette 

dengan preset Hs – Finlandia memainkan frase seperti gambar diatas dengan 

dinamika mezzo forte sampai biralam 122, pada birama 107 VSTi Alchemy dengan 

preset Soft Distortio Lead mulai masuk dan mempertegas frase diatas dengan 

memainkannya 1 oktaf lebih tinggi bersama VSTi Lead Alchemy, pada birama  

127. Frase diatas terdiri dari frase tanya dan jawab, contoh frase tanya dan jawab 

itu sebagai berikut : 

 

Notasi 37. Frase tanya. 

 

Notasi 38. Frase jawab. 

Gambar diatas adalah contoh frase tanya dan frase jawab pada bagian ini, 

kedua frase tersebut akan diulang – ulang hingga birama 122. 

Pada VSTi bass memainkan motif – motif yang menjadi aksen dari frase 

tanya dan jawab yang dimainkan oleh VSTi Lead, VSTi bass juga memainkan 

nada – nada root dari akord – akord yang dimainkan  pada bagian ini yaitu B 

minor – E minor – Fminor – D mayor, berikut ini contoh dari motif – motif VSTi 

Bass : 

 

Notasi 39. Motif VSTi Bass pada frase tanya. 



 

Notasi 40. Motif VSTi Bass pada frase jawab. 

Pola – pola diatas dimainkan secara berulang – ulang dalam 16 birama dari 

birama 83 – 98, sedangkan pada birama 99 – 105 motif – motif diatas sedikit di 

variasi dengan pergesaran aksen sebesar 1 ketuk 1/8 an, tapi dengan pergerakan 

nada yang masih sama, pergeseran aksen tersebut kembali pada birama 105 -106.  

. contoh dari motif – motif pada frase VSTi Bass tersebut adalah : 

 

Notasi 41. Motif – motif VSTi Bass  pada frase tanya. 

 

Notasi 42. Motif – motif VSTi Bass pada frase jawab. 

Pada birama 107 sampai 109 sedikit menambahkan variasi dengan 

menggunakan banyak Passing tone atau disebut juga sebagai nada lintas tehnik 

yang sama juga digunakan pada birama 115 – 120 . Seperti contoh gambar berikut 

: 

 

Notasi 43. Motif VSTi Bass yang memakai passing tone dari birama 107 -

110 

 

Notasi 44. Motif VSTi Bass yang memakai passing tone dari birama 115 -

118 

 

Notasi 45. Motif VSTi Bass yang memakai passing tone dari birama 119-

122 



Pada VSTi pad yang dimainkan oleh Spectral dengan preset Jam Partial 

mempertegas aksen pada ketukan pertama selama 6 ketuk untuk setiap 2 birama, 

contoh frasenya sebagai berikut : 

 

Notasi 46. Motif - motif dari Spectral Pad 

Pada VSTi Sfx atau sound efek yang dimainkan oleh Diva dengan preset Mk 

FX Scaled Resonance muncul pada birama 89 – 91 sebagai penghantar masuknya 

suara dari VSTi pad Spectral, dan pada birama  105 – 106 sebagai penghantar 

masuknya suara dari VSTi Lead Alchemy. 

Pada instrumen drum penulis banyak memakai gaya permainan rock 

drumming yang tegas, tehnik permainan beat displacement juga banyak 

digunakan dalam bagian ini, Pattren pada instrumen drum ini dikategorikan 

menjadi 2 bagian berdasarkan dari frase tanya dan frase jawab pada bagian C ini. 

berikut contoh notasi dari drum pada bagian ini : 

 

Notasi 47. Pattren drum 1. 

Pattren drum diatas akan dimainkan berulang – ulang dari birama 83 sampai 

pada birama 98, pada birama 99 sampai 104 terjadi pergeseran aksen pada kick 

drum sebesar 1 ketuk 1/8 nan pada setiap birama, dan tambahan snare pada 

Pattren kedua diketukan ke 4 dari sukat 6/8, contoh Pattren tersebut sebagai 

berikut : 

 

Notasi 48. Pattren drum 2 

 



Pada birama 107 sampai birama 109 Pattren drum ini juga mengalami 

perubahan dalam grouping nya atau cara menghitungnya, aksen yang semula 

berada pada ketukan 1 dan 4 pada sukat 6/8 ini ditempakan pada ketukan 1 dan 3 

sehingga ada kesan pergantian sukat menjadi 4/4. Contoh Pattren drum tersebut 

sebagai berikut : 

\ 

Notasi 49. Pattren drum 3 

Pada birama 115 – 116 tehnik Beat Displacement juga digunakan, pada 

bagian ini pergeseran sebesar 1 ketuk 1/16 an pada kick drum, pada bagian ini 

masih memakai pola grouping dari sukat 4/4, namun mendapat tambaha kick 

drum disetiap ketukan kuatnya. Contoh Pattren drum tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

Notasi 50. Pattren drum 4 

Pada birama 117 – 119 pola grouping kembali memakai pola dari 6/8 dan 

setiap not nya penulis menambahkan cymbal untuk mempertegas tiap ketuknya, 

contoh dari Pattren tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Notasi 51. Pattren drum 5 

e. Bagian C’ 

Bagian ini merupakan bagian transisi yang dimainkan dalam durasi 12 

birama dari birama 123 - 134 dan sebagian besar VSTi yang dipakai sebagian 

besar sama dengan bagian C begitu juga dengan motif dan frasenya yang juga 

sebagian besar sama dengan bagian C namun semua itu dimainkan dalam sukat 

6/4, perbedaannya juga terletak pada motif dan frase yang dimainkan oleh VSTi 



Bass dan instrumen drum, penulis juga menambahkan VSTi Pad dan VSTi Lead 

pada bagian ini, berikut ini adalah beberapa tambah VSTi tersebut : 

Virtual Instrumen Keterangan Preset  

Presence  Lead Jp - Lead 

Blade Pad E compo 

Blue II Aperggiator Anthardyan 

Tabel 3.9. Daftar VSTi tambahan pada bagian C’ 

Pada VSTi lead yang dimainkan oleh presence berfungsi sebagai layer atau 

pelapis suara VSTi Lead zebralette dengan preset Hs – Finlandia dan VSTi 

Alchemy dengan preset Soft Distortio Lead yang dimainkan pada birama 127 

sampai dengan birama 134 menggunakan tehnik unison. Pada VSTi Pad yang 

dimainkan oleh Blade dengan preset  E compo  menggunakan banyak nada – nada 

panjang dari birama 123 sampai dengan birama 134. 

Pada VSTi Bass banyak menggunakan motif ritmis yang mengikuti kick dari 

instrumen drum dan memainkannya dalam akord B minor secara stacatto di 

keseluruhan bagian ini, berikut ini contoh motif – motif dari VSTi Bass tersebut : 

 

Notasi 52. Motif – motif pada VSTi Bass 

Motif – motif diatas akan dimainkan dari birama 123 sampai birama 126 

secara berulang – ulang, dan pada birama 127 – 128 motif dari VSTi Bass berubah 

menjadi seperti berikut : 

 

Notasi 53. Motif – motif pada VSTi Bass 

 

Notasi 54. Motif – motif pada VSTi Bass 



Motif – motif tersebut akan diulang – ulang hingga birama 130 dan motif 

pada notasi 54 akan terus diulang – ulang hingga birama 134. 

Pada instrumen drum juga banyak pergantian Pattren yang terjadi seiring 

dengan variasi pada VSTi Bass,berikut ini contoh Pattren drum tersebut : 

 

Notasi 55. Pattren drum 1 

Pattren drum pada notasi 55 akan dimainkan dari birama  123 sampai 

birama 126, pada birama 126 fill ini pada instrumen drum ini memainkan not 1/16 

pada snare diketukan ke 6 pada sukat 6/4 sebagai jembatan untuk pindah ke 

Pattren drum lain. 

 

Notasi 56. Pattren drum 2 

 

Notasi 57. Pattren drum 3 

Pada notasi 56 dan 57 pada birama 127 sampai 130 Pattren drum pada 

bagian ini menempatkan fill ini pada snare disetiap ketukan ke 6 kecuali pada 

birama 128, dan pada birama 130 fill ini juga dimainkan pada tom – tom drum 

Pola Pattren drum lainnya juga ditemukan pada birama 131 sampai 134, 

pola – pola ini masih menempatkan aksen diketukan kuat dari sukat 6/4, contoh 

Pattren drum tersebut seperti gambar dibawah : 

 

Notasi 57. Pattren drum 4 



Pada VSTi Blue II dengan preset Antahardyan pada bagian ini akan 

memainkan tehnik aperggio dari akord B minor, berikut ini contoh motif nya : 

 

Notasi 58. Motif dari VSTi Blue 

Motif yang ditunjukan oleh notasi 58 terus diulang – ulang dari birama 123 

– 134.  

Pada akhir bagian ini akan ditutup oleh Sfx Blue II dengan preset Space 

Mountain, yang memainkan nada panjang selama 6 ketuk pada birama 134. 

f. Bagian D 

Pada bagian ini penulis memakai sukat 4/4 dan masih dalam nada dasar B 

minor, pada bagian ini juga penulis menyisipkan bagian solo yang akan 

dimainkan oleh pemain drum, unison pada VSTi – VSTi Lead juga banyak 

digunakan pada bagian ini,  adapun VSTi – VSTi yang dipakai oleh bagian ini akan 

dijabarkan dalam tabel dibawah ini : 

Virtual instrumen Keterangan Preset 

Blade Pad Scare me JK 

Presence  Squencer Clap 

Presence  Squencer Clap 

Alchemy Lead Soft Distortion lead 

Presence  Lead Jp – Lead 

FM 8 Bass Bass Guitar II 

Ez keys Lead Grand piano 

Absynth 5 Lead Aldebaran 

Zebralette Lead Hs – Finlandia 

Tabel 3.10 Daftar VSTi pada bagian D 

 Pada bagian awal dari bagian D ini di isi oleh drum fill yang seperti 

berikut : 



 

Notasi 59. Fill in Drum 

Fill in dari drum diatas adalah introduksi sebelum memasuki tema utama 

pada bagian ini, pemilihan drum fill ini oleh penulis dimaksudkan untuk 

mengangkat suasana menjadi lebih meriah sebagai jembatan untuk tema utama 

pada bagian ini yang banya dimainkan secara unison, pada bagian ini juga banyak 

menekankan aksen pada snare drum di ketukan 2 dan 4 pada sukat 4/4, berikut ini 

contoh Pattren drum tersebut : 

 

Notasi 60. Pattren utama bagian D 

Pola Pattren tersebut akan terus di ulang – ulang dari birama 137 sampai 

134, dari birama 149 sampai birama 152, juga dari birama 157 sampai 164, pada 

birama 134 muncul drum fill sebagai jembatan ke bagian solo drum, contoh dari 

fill in tersebut sebagai berikut : 

 

Notasi 61. Pattren fill drum 

Fill pada notasi 61 itu dimulai pada ketukan ke 3 pada sukat 4/4 dimainkan 

pada snare drum dan di orkestrasi pada tom dan floor drum pada ketkan ke 4. 

Drum fill tersebut juga muncul pada birama 152 namun hanya dimainkan pada 

snare drum. 



Melodi utama pada bagian ini akan dimainkan oleh VSTi lead alchemy dan 

presence, berikut ini contoh notasi dari melodi tersebut : 

 

Notasi 62. Motif – motif melodi dari VSTi Lead 

Melodi diatas akan dimainkan oleh VSTi – VSTi Lead sampai birama 164 

dan pada birama 161 VSTi Lead Absynth 5 memainkan motif melodi seperti pada 

gambar notasi 62 satu oktaf lebih rendah dari nada yang dimainkan oleh VSTi 

Lead alchemy dan presence.  

Pada VSTi Bass di bagian ini banyak memainkan pola ritmis yang sama 

dengan pola yang dimainkan oleh kick drum, juga memainkan nada – nada  dalam 

interval konsonan dari progresi akord pada bagian ini, contoh motif – motif yang 

dimainkan oleh VSTi Bass di jelaskan pada gambar dibawah : 

 

Notasi 63. Motif – motif VSTi Bass 

Pada notasi 63 menujukan bahwa VSTi bass banyak memainkan aksen – 

aksen dari ketukan lemah, motif diatas juga akan di ulang – ulang hingga birama 

164 dengan mengikuti progresi akord yang ada yaitu B minor – C minor – A 

mayor. 

Pada bagian solo drum juga akan dihiasi oleh Arpeggio dari akord b minor 

yang akan dimainkan oleh VSTi Ez – keys dengan preset Grand Piano. Contoh 

dari bagian terebut di jelaskan pada gambar dibawah ini : 



 

Notasi 64. arpeggio 

VSTi Presence dengan preset Clap juga akan mengisi keseluruhan bagian 

ini dengan memainkan motif yang menjadi guide atau pembimbing untuk pemain 

drum yang memainka setiap ketuk pada sukat 4/4 seperti gambar dibawah : 

 

Notasi 65. Motif ritmis VSTi presence 

Sinkopasi ada pada akhir bagian ini akan dimainkan oleh seluruh VSTi Lead 

, Bass dan drum. Pada bagian ini penambahan  layer atau pelapis dari suara 

melodi utamanya dilakukan agar mempertegas motif melodi yang dimainkan, 

VSTi tambahan itu antara lain adalah Zebralette dengan Preset Hs – finladia dan 

Absynth 5 dengan preset Aldebaran. Semua VSTi diatas ditambah dengan VSTi 

Bass dan drum akan memainkan melodi dan ritmis seperti berikut : 

 

Notasi 66.  Motif – motif dari sinkopasi. 

Pada instrumen drum motif ritmis diatas di orkestrasi ke semua bagian drum 

dan pada akhirnya ditutup dengan roll cymbal selama 4 ketuk, contoh orkestrasi 

pada drum kit sebagai berikut : 



 

Notasi 67. Motif – motif sinkopasi pada drum. 

4.  Proses Mixing dan Mastering. 

a. Mixing 

Proses Mixing yang dilakukan di DAW yang dipakai oleh penulis yaitu 

Studio One 2 Professional,proses ini diawali dengan menyeimbangkan tingkat 

volume dari semua VSTi yang dipakai pada komposisi ini, lalu penulis 

mengkonversi file midi menjadi file WAV, setelah itu penulis mulai mengelompok 

VSTi – VSTi  itu berdasarkan dari jenis jenisnya. Pada bagian ini penulis juga 

menambahkan efek EQ, penulis meningkatkan level frekwensi 100Hz sebesar 3.3 

dB, pada frekwensi 889Hz sebesar 2,21 dB, pada frekwensi 2700Hz sebesar 0.8 

dB, Frekwensi 3060Hz di naikan sebesar 0.18 dB dan frekwensi 8100Hz 

ditingkatkan sebesar 0,18dB. Setelah pemberian efek ini penulis mengkonversi 

semua data – data dijadikan kedalam satu audio data dengan format WAV.  

b. Mastering 

Proses Mastering juga dilakukan di DAW yang dipakai oleh penulis yaitu 

Studio One 2 Professional, penulis menambah kan efek Amt Multimax pada data 

audio yang sudah diolah pada saat proses Mixing, Out celling disetting oleh 

penulis pada level 0,12 dB untuk mencegah terjadinya suara yang pecah, 

sedangkan thresholds nya ada pada level 3,4 dB. Lalu data audio tersebut di 

transfer ke mp3. 

 

 

 

 

 



B.  Electronic Tones 2 

1. Penggunaan VSTi dan VST efek 

VSTi yang digunakan antara lain adalah :  

a. Blue II 

 

Gambar 3.16 

Blue II adalah virtual synthesizer yang di buat oleh seorang musisi bernama 

Rob Papen, Pada komposisi Electronic Tones 2 ini Blue II berfungsi sebagai Pad 

dengan preset Guitar groove, yang mensimulasikan suara gitar dengan pengaturan 

velocity sebesar 79,8 %, attack 1 milidetik, Decay 569 milidetik, Sustain sebesar 

35%. 

b. Albino 3 

 

Gambar 3.17 

Albino 3 adalah Virtual instrumen yang di Produksi oleh Rob Papen ,yang 

pada komposisi Electronic Tones 2 ini berperan sebagai arpeggiator, dengan 

preset D trance wheelup 2 arp, pada komposisi ini penulis tidak mengubah 

pengaturan dari preset ini. 



c. Lush – 101  

 

   

Gambar 3.18 

Lush – 101 adalah Virtual synthesizer yang di produksi oleh D-16 Group, 

Pada komposisi Electronic Tone ini berfungsi Sebagai Pad dan Lead, pada suara 

Pad penulis memakai preset enemy is coming dengan menaikan gain pada master 

volume di VSTi ini sebesar 1,4 dB, pada suara Lead penulis memakai preset 

Abbys tanpa mengubah pengaturan yang ada di VSTi ini. 

d. FM 8 

 

Gambar 3.19 

FM 8 adalah VSTi synthesizer produksi dari Native instrumen, yang bisa 

mensimulasikan beragam suara instrumen , pada komposisi ini FM 8 berfungsi 

sebagai Pad dan Arpeggiator, pada suara Pad ini penulis memilih preset yang 

sudah disediakan oleh VSTi ini yaitu 25 Lovely Nurses. Pada suara arpeggiator ini 

penulis memakai suara preset yang sudah disediakan yaitu clean organ. 

 

 



e. Spectral 

 

Gambar 3.20 

Spectral adalah instrumen Virtual yang di Produksi oleh LinPlug, Pada 

komposisi Electronic Tones 2 ini Spectral Berfungsi sebagai Bass dan Pad, 

penulis memilih suara dari preset yang suadah disediakan oleh VSTi ini yaitu 

Thwacked pf , penulis juga memodifikasi pengaturan yang ada dengan menaikan 

decay menjadi 5, 112 detik dan sustain menjadi 52,6 %. Pada VSTi Pad, penulis 

memilih preset chimes ambient yang sudah disediakan di VSTi ini tanpa 

mengubah pengaturan yang ada. 

f. Diva  

 

Gambar 3.21 

Diva adalah Virtual synthesizer yang di buat oleh U he atau urs heckmann, 

Pada komposisi Electronic Tone, Diva Berfungsi sebagai Lead dengan 

menggunakan preset yang sudah disediakan yaitu HS – Canterburry Creeper. 

 

 



g. RG 

 

Gambar 3.22 

RG adalah instrumen virtual yang diciptakan oleh Rob Papen, RG sendiri 

adalah singkatan dari Rythm Guitar, VSTi ini mensimulasikan suara gitar dalam 

bentuk digital yang berfungsi sebagai Sequencer pada komposisi ini, penulis 

memilih Elec PhaDistorty dan Elec Detroit Vibe dari preset yang sudah 

disediakan di VSTi ini. 

h. Zebra 

 

Gambar 3.23 

Zebra adalah VSTi yang diproduksi oleh Urs Heckmann. Pada komposisi ini 

VSTi Uh – e Zebra berfungsi sebagai sfx, penulis memilih preset Diet of worms 

yang sudah disediakan oleh VSTi ini, penulis juga memodifikasi pengaturan pada 

VSTi ini dengan menaikan sustain dari 30% menjadi 67%. 

 



i. IL – Harmor  

 

Gambar 3.24 

IL – Harmor adalah VSTi yang diproduksi oleh perusahaan Image – Line, 

pada komposisi ini, VSTi ini berfungsi sebagai Arpeggiator dan  Pad. Penulis 

memilih preset Piano 4 dan moonlight EP dari VSTi ini. 

j. Tone 2 Nemesis 

 

Gambar 3.25 

Nemesisi adalah VSTi yang diproduksi oleh perusahaan Tone 2. Pada 

komposisi ini Nemesis berfungsi sebagai Lead, dan preset yang dipakai adalah 

Botos Sts, penulis juga memodifikasi attack dari VSTi ini sebesar 0,04 detik, dan 

sustain sebesar 68,2%. 

 

 

 

 



k. Filterscape VA 

 

 

Gambar 3. 26 

Filterscape VA adalah VSTi yang diproduksi oleh Urs Heckmann. Pada 

komposisi ini VSTi ini berfungsi sebagai Pad,  penulis memilih preset Metalic 

sequnce Mw dengan memodifikasi pengaturan equalizer pada frekwensi 87 Hz 

sebesar 1,3 dB , 554 Hz sebesar 8 dB, dan 1752 Hz sebesar 6,2 dB.   

l. Impact 

 

Impact adalah VSTi yang diproduksi oleh Presonus. Pada komposisi ini 

VSTi ini berperan sebagai Sequencer, dengan preset Impact Shaker,Hi – hat, Clap 

dan juga sebagai Sfx dengan preset impact Terance Id. Dalam komposisi ini 

Impact difungsikan sebagai Guide atau pemandu untuk drummer agar tidak 

bermain keluar dari tempo.   

 

 

 

 

 



VSTi efek yang dipakai dalam komposisi ini sebagai berikut : 

a. Pro EQ 

 

Gambar 3. 27 

Pro EQ adalah Presets Plug-ins dari DAW yang dipakai oleh penulis yaitu 

Presonus Studio one professional, VST effect ini digunakan saat proses Mixing. 

Untuk karya Electronic Tones 2 ini penulis meningkatkan level frekwensi 64Hz 

sebesar 5,2 dB, pada frekwensi 603Hz pengurangan level sebesar -0,13 dB, pada 

frekwensi 2220Hz sebesar - 2,28dB. 

b. BREVERB 

 

Gambar 3.28 

BREVERB adalah Plug – ins yang diproduksi oleh Image – Line, pada 

komposisi ini penulis menggunakan efek ini saat proses Mixing dengan memakai 

preset yanga sudah disediakan dan memodifikasi pengaturan Dry ditambah 

menjadi 0.7 dB, dan Wet dari reverb tersebut dikurangi sebesar -20 dB.  



c. Amt Multimax 

 

Gambar 3.29 

Amt Multi Max adalah efek digital yang bisa mensimulasikan Compressor 

dan Limiter dalam multi band atau dalam beberapa frekwensi seperti Low, Mid 

dan Hi. Pada komposisi ini efek ini digunakan pada saat proses Mastering, penulis 

memodifikasi pengaturan pada efek ini dengan pengaturan Thresholds pada -1.06, 

dan Release pada 180 milidetik, penulis juga mengubah output celling pada level -

0,18 dB. 

2.  Bentuk 

Bentuk karya ini secara keseluruhan adalah A-B-A’ 

Birama Keterangan 

1 – 80 Bagian A 

81 - 96 Bagian B 

97 – 169 Bagian A’ 

Tabel 3.11 Bentuk Karya Electronic Tones 2 

 

 

 



3. Tehnik Komposisi 

a. Bagian A 

Pada Bagian A ini memakai tanda sukat 4/4 dan dimainkan dalam tonalitas 

C minor yang berdurasi 80 birama, didalam komposisi ini bagian A dibagia 

menjadi 2 yaitu : 

1. Introduksi 

Bagian introduksi ini berlangsung dari birama 1 – 48 dalam tanda sukat 4/4 

dan dimainkan pada tonalitas C minor, dalam pengarapan bagian ini penulis 

memilih beberapa VSTi sebagai berikut : 

Instrumen Virtual Keterangan Preset 

Blue II Pad Guitar Groove  

Lush – 101 Pad Enemy is Coming 

Spectral Sfx Ambient chimes 

Zebra Sfx Diet of Wormilidetik 

FM 8 Pad 25 lovely nurses 

Filterscape VA Pad Metalic sequence 

Spectral Bass Thwacked pf 

IL – Harmor Pad Moonlight EP 

IL – Harmor  Arpeggiator Piano 4 

Impact Sequencer Shaker 

Impact Sequencer Hi – hat 

Impact Sequencer Clap 

Impact Sfx Trance Id 

Tabel 3.12. Daftar VSTi pada  introduksi dari bagian A 

Pada bagian awal dari bagian introduksi ini dibuka oleh Lush - 101 pad 

dengan preset enemy is coming dari birama 1 – 8 yang dimainkan dalam nada C 3, 

perubahan dinamika dilakukan penulis dari mezzopiano sampai mezzoforte secara 

perlahan dari birama 1 – 6 seiring dengan suara dari VSTi Spectral dengan preset 

Ambient Chimes masuk pada birama 3 – 4 yang dimainkan pada nada C 3 sebagai 

jembatan untuk masuknya suara dari Pad utama yang dimainkan oleh VSTi Blue II 

dengan preset Guitar Groove yang dimainkan pada nada C 3, hal yang sama 



dilakukan oleh penulis pada suara dari VSTi Zebra dengan preset diet of worms 

dibirama 7 – 8 yang dimainkan dalam nada C 3 sebagai jembatan untuk pad dari 

FM 8 dengan preset 25 Lovely Nurses yang dimainkan dalam nada C 2 dan Eb 2, 

di birama 17 VSTi Bass Spectral masuk dengan preset Thwacked pf memainkan 

motif sebagai berikut : 

 

Notasi 68. Motif VSTi Bass 

Motif – motif seperti yang disebutkan pada gambar notasi 68 dimainkan 

berulang – ulang sampai birama 28 oleh VSTi Bass, pada birama 29 sampai 

birama 32, motif pada birama pertama pada gambar notasi 68 dimainkan secara 

berulang – ulang selama 4 birama sebelum memasuki bagian yang memainkan 

suffle feel, pada bagian suffle feel VSTi Bass ini memainkan motif – motif sebagai 

berikut : 

 

Notasi 69. Motif VSTi Bass yang pertama 

 

Notasi 70. Motif VSTi Bass yang kedua 

Perbedaan kedua motif tersebut terletak pada ketukan keempat pada motif 

yang pertama dan kedua, irama triplet ini ditekankan oleh penulis agar drummer 

dapat menggigat dan tidak lepas dari suffle feel pada bagian ini. 

Pada instrumen drum dibagian introduksi ini memainkan variasi pada 

cymbal dari birama 12 – 24, Pattren utama pada bagian ini dimainkan dengan 

suffle feel  dengan pergantian aksen oleh snare drum dan floor drum pada setiap 

ketukan 4 dari sukat 4/4 dari birama 25 sampai 48, berikut ini contoh motif – 

motif Pattren drum tersebut : 



 

Notasi 71. Pattren drum 1 

 

Notasi 72. Pattren drum 2 

Pada birama birama 44 - 45 terdapat variasi pada Pattren drum yang 

menggunakan ritmis triplet tetapi aksen pada snare dan kick drum masih sama 

diketukan keempat, seperti yang dicontohkan oleh gambar seperti berikut : 

 

Notasi 73. Variasi Pattren Drum 

Pada birama 33 – 78 VSTi IL harmor dengan preset Moonlight EP masuk 

dan memainkan pola akord sebagai berikut : 

 

Notasi 74. Pola akord 1 

 

Notasi 75. Pola akord 2 

Pola – pola akord diatas dimainkan berulang ulang hingga birama 78, 

sedangkan pada preset Piano 4 VSTi ini akan memainkan motif ritmis seperti 

berikut : 



 

Notasi 76. Motif VSTi IL – Harmor 

Pola motif pada notasi 73 adalah motif ritmis yang dimainkan oleh VSTi IL 

harmor yang pada komposisi ini berperan sebagai appergiator dimainkan dari 

birama 33 – 78 dengan mengikuti pola perpindahan akord pada setiap 4 birama. 

Adapun untuk pemandu para drummer penulis menambahkan Sequencer dari 

Impact dengan preset shaker, pada bagian ini preset Shaker akan dibagi menjadi 

dua berdasarkan Panning nya yaitu Impact Shaker L dan Impact Shaker R dan 

memainkan motif – motif sebagai berikut : 

 

Notasi 77. Motif panning L atau Panning ke kiri 

 

 

Notasi 78. Motif panning R atau Panning ke kanan 

 

2. Bagian Utama 

Pada bagian utama ini dimainkan dari birama 49 sampai 80, pada bagian ini 

nuansa suffle feel dengan irama yang lebih mengayun berubah menjadi straight 

feel dengan irama yang lebih tegas,  VSTi dan motif – motif yang dipakai pada 

bagian ini sebagian besar  sama dengan bagian introduksi, namun penulis juga 

menambahkan beberapa VSTi lainnya seperti yang di petakan dalam tabel berikut : 

 

 



Instrumen Virtual Keterangan Preset 

RG Sequencer Elec PhaDistory 

Nemesis Lead Boros STS 

FM 8 Arpeggiator Clean Organ 

Diva Lead HS – Canterburry Creeper 

Tabel 3. 13. Daftar Vsti tambahan pada bagian utama dari bagian A 

Bagian utama pada bagian A ini penulis memasukan suara Lead yang 

dimainkan oleh VSTi Nemesis dengan preset Boros STS yang menjadi melodi 

utama, bagian ini dibagi menjadi 2 frase yaitu frase tanya dan frase jawab, kedua 

frase tersebut berdurasi 8 birama dalam tonalitas C minor dan dalam sukat 4/4, 

Kedua frase ini dimainkan secara berulang – ulang dari birama 49 sampai 77, 

berikut ini adalah contoh dari frase tersebut : 

 

Notasi 79. Frase tanya 

 

Notasi 80. Frase jawab 

Pada birama 57 sampai 78 VSTi FM 8 dengan preset Clean Organ masuk 

dan memainkan motif – motif sebagai beikut : 

 

Notasi 81. Motif dari VSTi FM 8 

Motif –motif diatas dimainkan pada VSTi FM 8 pada akord C minor dan 

berpindah pada akord G minor setelah 4 birama lalu kembali ke akord C minor 



setelah 4 birama berikutnya, pola tersebut akan terus berulang ulang hingga 

birama 78. 

Pada instrumen drum di awal bagian ini memainkan Pattren yang cenderung 

lebih tegas dengan dibagian ini memainkan gaya permainan Fusion Drumming 

dengan 2 macam Pattren sebagai berikut : 

 

Notasi 82. Pattren drum 1 

Pattren drum diatas banyak memakai tehnik half open hi – hat atau 

memainkan drum dengan memukul hi - hat dengan membiarkannya sedikit 

terbuka, Pattren diatas  dimainkan dari birama 49 sampai 63 secara berulang – 

ulang dan diakhiri oleh fill in pada birama 64 seperti pada gambar notasi dibawah 

ini : 

 

Notasi 83. Fill in drum 

Pada Pattren drum kedua dibagian ini banyak memakai variasi open dan 

close hi – hat yang di tempatkan diketukan - ketukan ganjil seperti di ketukan ke 

dua dari ritmis 1/16 an, contoh Pattren tersebut sebagai berikut : 

 

Notasi 84. Pattren drum 2. 



Pola – pola pada notasi 84 terus diulang – ulang sampai birama 72, pada 

birama 73 – 78 Pattren diatas divariasi dengan menggati bagian yang dimainkan 

ride cymbal dengan crash cymbal seperti pada gambar dibawah ini : 

 

Notasi 85.variasi Pattren drum 2 

Pada akhir dari bagian ini yaitu dari birama 79 – 80 semua VSTi Lead, 

arpegiator dan Bass memainkan unison sebagai berikut : 

 

Notasi 86. Melodi unison 

Pada bagian akhir ini drum memainkan motif yang sama seperti gambar 

notasi 86 dengan orkestrasi ke seluruh bagian drum, seperti gambar notasi berikut 

: 

 

Notasi 87. Pattren drum 

b. Bagian B 

Bagian ini berdurasi 16 birama yaitu dari birama 81 sampai birama 96 

dimainkan pada sukat 4/4 dan didalam tonalitas C minor yang dimodulasi ke C# 

minor pada birama 89. Pada bagian ini semua VSTi Lead, bass dan VSTi 



arpeggiator pada bagian sebelumnya memainkan tema melodi yang sama pada 

bagian ini, penulis juga memakai beberapa VSTi Pad tambahan untuk bagian ini, 

seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini : 

Instrumen Virtual Keterangan Preset 

Albino 3 Pad  D Trance Wheel Up 

RG Sequencer Elec Detroit Vibe 

Diva Lead HS – Canterburry Creeper 

Impact Sequencer Hi hat 

Tabel 3. 14. Daftar VSTi tambahan untuk bagian B 

Pada bagian ini ada 2 tema melodi utama yang dimainkan VSTi Lead, 

arpeggiator, dan VSTi Bass dari birama 81 sampai 96, contoh melodi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

Notasi 88. Tema melodi 1 

 

Notasi 89. Tema melodi 2 

Melodi pada gambar notasi 88 dan 89 tersebut akan dimainkan secara 

berulang – ulang sampai birama 95, pada VSTi arpeggiator penulis mematikan 

efek arpeggiator pada bagian ini sehingga suara yang dikeluarkan dari VSTi ini 

tidak memainkan efek arpeggio lagi, namun beralih fungsi lebih sebagai lead. 

Adapun paada instrumen drum memainkan Pattren sebagai berikut : 



 

Notasi 90. Pattren drum 

Pattren drum diatas memakai banyak ghost note yang dimainkan pada snare 

drum dan half open hi hat yang dimainkan pada hi hat , pada bagian ini drum juga 

memainkan Suffle feel yang membuat Pattren drum ini terasa lebih mengayun. 

Pada VSTi IL Harmor dengan preset Moonlight EP memainkan akord Cm7 

pada setiap ketukan pertama di setiap birama dari 81 – 95 dengan durasi 1 

setengah ketukan, adapun voicing dari akord tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Notasi 91. Voicing akord Cm7 

Pada bagian akhir dari bagian B ini yaitu pada birama  VSTi Lead, bass dan 

arpeggiator memainkan tema melodi unison sebagai berikut : 

 

Notasi 92. Unison bagian akhir 

Sedangkan akord pada bagian ini dimainkan oleh VSTi IL Harmor dengan 

preset Moonlight EP dengan progresi dari C# minor – C7 – E minor – G#7  dan 

voicing nya seperti pada gambar dibawah ini : 



 

Notasi 93. Progresi akord dan voicing 

Pada bagian ini instrumen drum memainkan fill ini dengan aksen yang sama 

dengan motif – motif melodi diatas namun memainkannya dalam sextuplet yang 

di orkestrasi ke keseluruhan bagian drum seperti yang ditunjukan pada gambar di 

bawah ini : 

 

Notasi 94. Fill in drum 

Sequencer impact dengan preset Hi Hat pada bagian ini difungsikan oleh 

penulis sebagai guide atau pemandu dari drummer atau berfungsi sebagai 

pengganti dari metronome yang akan memainkan setiap ketuk ¼ an dalam sukat 

4/4.  

c. Bagian A’ 

Bagian ini adalah repetisi atau pengulangan dari bagian A, bagian ini 

dimainkan dalam tonalitas C# minor pada sukat 4/4 dari birama 97 sampai birama 

169, bagian A’ ini di bagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Introduksi 

Bagian introduksi ini terdapat bagian solo drum yang dibuat oleh penulis 

untuk drummer yang memainkan karya ini untuk berimprovisasi dan menunjukan 

kemahirannya dalam bermain drum, pada bagian ini memakai VSTi dan frase 

melodi yang sebagian besar sama dengan bagian – bagian sebelumnya, pada 

bagian ini yang dimulai dari birama 97 - 121 penulis juga menambahkan beberapa 



VSTi yang baru untuk bagian ini, berikut ini beberapa VSTi yang dipakai dalam 

bagian ini : 

Instrumen Virtual Keterangan Preset 

Blue II Pad Guitar Groove  

Lush – 101 Lead Abbys 

Zebra Sfx Diet of Wormilidetik 

FM 8 Pad 25 lovely nurses 

Spectral Bass Thwacked pf 

Impact Sequencer Clap 

Impact Sequencer Clap 

Impact Sfx Trance Id 

Spectral Sfx Ambient chimes 

Tabel 3. 15. Daftar VSTi pada bagian introduksi dari bagian A’ 

Pada awal bagian ini akan dibuka oleh suara Sfx dari Impact dengan preset 

Trance Id dan suara Pad dari FM 8 dengan preset 25 lovely nurses, Blue II dengan 

preset Guitar Groove, juga suara dari Sfx Spectral dengan preset Ambient chimes, 

suara VSTi Pad dan Sfx dari Spectral akan terus menerus di ulang – ulang sampai 

birama 120, VSTi Lead dari Lush 101 dengan preset Abbys pada bagian ini masuk 

pada birama 105 dengan memainkan melodi sebagai berikut : 

 

Notasi 95. Melodi 1 

 

Notasi 96. Melodi 2 

Kedua melodi diatas dimain kan VSTi Lead sampai birama 121, sedangkan 

pada VSTi Zebra dengan preset Diet of Worms akan mengisi suara Sfx di setiap 

akhir dari satu frase melodi diatas. Pada instrumen virtual Bass Spectral dengan 

preset Thwacked pf  memainkan motif – motif  yang sama seperti bagian A yaitu : 



 

Notasi 97. Motif – motif VSTi Bass 

Motif – motif yang ditunjukan oleh notasi 97 dimainkan secara berulang 

ulang sampai birama 120. 

Pada Sequencer Impact dengan preset Clap difungsikan oleh penulis 

sebagai guide atau pemandu dari drummer atau bisa juga di sebut sebagai 

pengganti metronome. 

2.  Bagian Utama 

Bagian utama pada bagian A’ ini dimulai dari birama 121 sampai birama 

167, bagian ini juga adalah bagian terakhir dari keseluruhan komposisi Electronic 

Tones 2, pada bagian ini penulis memakai VSTi yang sebagian besar sama dengan 

bagian introduksi, tetapi penulis juga menambahkan beberapa VSTi lainnya, 

berikut ini adalah beberapa VSTi tambahan tersebut : 

Instrumen Virtual Keterangan Preset 

FM 8 Arpeggiator Clean Organ 

Impact Sequencer Shaker 

Impact Sequencer Shaker 

Filterscape VA Pad Metalic sequence 

Nemesis Lead Botos STS 

IL Harmor  Pad Moonlight EP 

Tabel 3.16.Daftar VSTi pada bagian Utama dari bagian A’ 

Melodi pada bagian ini dimainkan oleh VSTi Lead dari Nemesis dengan 

preset Botos STS dan Lush 101 dengan preset Abbys , ada dua melodi yang 

dimainkan pada suara Lead ini, dua melodi tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Notasi 98. Melodi 1 



 

Notasi 99. Melodi 2 

Kedua melodi diatas dimainkan oleh VSTi Lush dengan preset Abbys dari 

birama 121 – 169, dan VSTi Nemesis dengan preset Botos STS dari birama 169. 

Pada VSTi Bass di bagian ini juga memainkan beberapa motif – motif 

sebagai berikut : 

 

Notasi 100. Motif Bass 1 

 

Notasi 101. Motif Bass 2 

Kedua motif Bass yang ditunjukan pada notasi 100 dan 101 dimainkan dari 

birama 137 sampai 169. 

Pada instrumen drum di bagian ini penulis memakai beberapa Pattren yaitu : 

 

Notasi 102. Pattren drum 1 

 

Notasi 103. Pattren drum 2 

 

Notasi 104. Pattren drum 3 



 

Notasi 105. Pattren drum 4 

 

Notasi 106. Pattren drum 5 

 

Notasi 107. Pattren drum 6 

 

Notasi 108. Pattren drum 7 

Pada notasi 102 Pattren drum diatas banyak menonjolkan aksen aksen pada 

ketukan lemah seperti not kedua dan keempat dari not 1/16 di ketukan keempat, 

dan dimainkan pada suffle feel, lain halnya dengan notasi 103 Pattren drum yang 

ditunjukan oleh not tersebut memakai aksen pada not kedua pada not 1/16 di 

setiap ketukan pertama dan ketiga, pada notasi 104 Pattren drum dimainkan dalam 

triplet besar yang memberi kesan bahwa Pattren drum ini seperti melambat, dan 

pada Pattren drum di notasi 105 lebih banyak memakai ride cymbal sebagai irama 

utama dari Pattren tersebut, pada notasi 106 Pattren drum dimainkan dengan 

straight feel atau fill yang lurus yang berbeda dengan sebelumnya yang lebih 

mengayun, Pattren drum tersebut aksennya berada pada not kedua dari not 1/16 

pada setiap ketukan dimainkan di hihat dengan menggunakan tehnik open hi hat, 

lain halnya pada notasi 107 Pattren drum pada bagian ini semua ketukan yang 

dimainkan oleh hi hat mengguakan tehnik half open hi hat, sedangkan pada 



Pattren 108 Pattren drum dibagian ini setiap ketukan 1 dan 3 dimainkan pada 

cymbal. 

Pada fill in drum penulis banyak memakai not – not dari triplet 1/16 atau 

sixtuplet yang di orkestrasi ke keseluruhan bagian drum, contoh dari fill in 

tersebut sebagai berikut : 

  

Notasi 109. Fill in pada drum. 

Disemua bagian ini yaitu dari birama 121 – 169 VSTi pad memainkan nada 

nada panjang sebagai layer dari insturmen lainnya, pada VSTi Blue II dengan 

preset Guitar Groove memainkan nada C# pada piano roll dengan durasi 4 birama 

terus menerus diulang hingga birama 136, sedangkan pada VSTi Pad Filterscape 

VA dengan preset Metalic Sequence memainkan nada C# selama 2 birama dan 

nada G# selama 2 birama dan di ulang – ulang dari birama 129 sampai birama 

168, sama halnya juga pada Sfx yang dimainkan oleh Spectral dengan preset 

ambient chimes. 

Pada akir dari bagian ini yaitu di birama 169 akan ditutup oleh suara dari Sfx 

dari Zebra dengan preset Diet of Worms selama 2 ketuk. 

4.  Proses Mixing dan Mastering 

a. Mixing 

Pada proses Mixing ini penulis memulai dengan mengkoversi semua data 

midi ke data audio, langkah selanjutnya penulis mulai menurunkan semua level 

dari data audio ke -12 dB lalu penulis mulai menaikan perlahan – lahan satu 

persatu level dari data – data audio tersebut hingga berada pada level yang 

nyaman sesuai dengan selera penulis, selanjutnya penulis mulai membuat saluran 

efek yaitu equalizer dan reverb dengan setingan pada efek equalizer ditingkatkan 

level frekwensi 64Hz sebesar 5,2 dB, pada frekwensi 603Hz pengurangan level 



sebesar -0,13 dB, pada frekwensi 2220Hz sebesar - 2,28dB, dan pada reverb Dry 

ditambah menjadi 0.7 dB, dan Wet dari reverb tersebut dikurangi sebesar -20 dB.  

b. Mastering 

Pada proses Mastering ini penulis mengkonversi semua data audio ke satu 

file audio, lalu penulis mulai menempatkan efek limiter pada output dengan 

setingan output celling -0,18 dB untuk mencegah pecahnya suara yang keluar, 

penulis juga memodifikasi pengaturan pada efek ini dengan pengaturan 

Thresholds pada -1.06, dan Release pada 180 milidetik. Langkah terakhir penulis 

menaikan  level dari datau audio tersebut hingga 5,1 dB lalu mengkonversi data 

audio tersebut kedalam format data audio WAV. 

C.  Electronic Tones 3 

1. Penggunaan VSTi dan VST efek 

VSTi yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Nemesis  

 

Gambar 3.30 

Nemesisi adalah VSTi yang diproduksi oleh perusahaan Tone 2. Pada 

komposisi ini Nemesis berfungsi sebagai Pad dengan preset Welcome,  penulis 

meningkatkan sustain sebesar 50% pada pengaturan VSTi ini. 

 

 

 



b. Zebra 

 

Gambar 3.31  

Uh – e Zebra adalah VSTi yang diproduksi oleh Urs Heckmann. Pada 

komposisi ini VSTi Uh – e Zebra berfungsi sebagai Sequencer dengan preset 

Funkalimba A, pada pengaturan VSTi ini penulis mengubah equalizer yang 

disediakan dengan menigkatkan level pada frekwensi 3000 Hz sebesar 5,94 dB, 

frekwensi 2480 Hz dukurangi sebesar -3, 61 dB dan meningkatkan frekwensi 196 

Hz sebesar 1,3 dB. 

c. Massive 

 

Gambar 3.32 

Massive adalah VSTi yang diproduksi oleh Native Instrument, pada 

komposisi ini Massive berfungsi sebagai Lead dengan beberapa preset yaitu 

Beltramerized, Benders, dan Ambigous, pada preset Beltramerized penulis 

mengubah pengaturan pada VSTi ini dengan menaikan Dry sebesar 50% dan  

attack diturunkan dari 80 menjadi 38, sedangkan pada preset ambigous penulis 

meningkatkan WET sebesar 64%. 

 

 



d. Albino  

 

Gambar 3.33 

Albino 3 adalah Virtual instrumen yang di Produksi oleh Rob Papen ,yang 

pada komposisi ini berperan sebagai Lead dengan preset Angel Bed dan preset 

Briliantos, VSTi ini juga berperan sebagai Pad dengan preset Meta Key Vario. 

e. Absynth 5 

 

Gambar 3. 34 

Absynth 5 adalah VSTi yang di buat dan di produksi oleh Native instrument, 

Absynth 5 pada komposisi ini berfungsi sebagai Bass. Suara Bass dari Absynth 5 

memakai Presets Pure bass, penulis memodifikasi equalizer dari VSTi ini dengan 

meningkatkan suara Low Mid  pada frekwensi 428 Hz sebesar 2,37 dB. 

 

 

 



f. Blue II 

 

Gambar 3.35 

Blue II adalah virtual synthesizer yang di buat oleh seorang musisi bernama 

Rob Papen, Pada komposisi ini Blue II berfungsi sebagai Pad dengan preset First 

chordarp dan TB modular. 

g. Blade  

 

Gambar 3. 36 

Balde adalah Virtual Instrumen yang di produksi oleh perusahaaan Rob 

Papen, pada komposisi Electronic Tones 3 ini berperan sebagai Pad dengan preset 

Chordy Stab. 

 

 

 

 



h. Spectral  

 

Gambar 3. 37 

Spectral adalah instrumen Virtual yang di Produksi oleh LinPlug, Pada 

komposisi Electronic Tones 2 ini Spectral Berfungsi sebagai arpeggiator dengan 

preset bt  Hold or Not dan Pad dengan preset pf Rhodes Wink. 

i. RG 

  

Gambar 3.38 

RG adalah instrumen virtual yang diciptakan oleh Rob Papen, Rg sendiri 

adalah singkatan dari Rythm Guitar, VSTi ini mensimulasikan suara gitar dalam 

bentuk digital yang berfungsi sebagai Sequencer pada komposisi ini dengan preset 

Dist Metal Fake. Penulis mengubah equalizer pada VSTi ini dengan mengurangi 

frekwensi 1006 sebesar -0,93 dB. 

 

 

 

 

 

 



j. Filterscape VA 

 

Gambar 3. 39 

Filterscape VA adalah VSTi yang diproduksi oleh Urs Heckmann. Pada 

komposisi ini VSTi ini berfungsi sebagai Pad dengan preset Metalic Sequence. 

k. Diva  

 

Gambar 3. 40 

Diva adalah Virtual synthesizer yang di buat oleh U he atau urs heckmann, 

pada komposisi Electronic Tones 3 Diva Berfungsi sebagai Sfx dengan preset FX 

Cold December, penulis memodifikasi beberapa pengaturan dari efek ini dengan 

menigkat kan Dry sebesar 90% dan sustain sebesar 42%. 

 

 

 

 

 



l. Breaktweaker 

 

Gambar 3. 41 

BreakTweaker adalah VSTi yang diproduksi oleh Izotope, pada komposisi 

ini BreakeTweaker berfungsi sebagai Sequencer dengan preset AB – Biscuit. 

Penulis juga memodifikasi equalizer dari VSTi ini dengan meningkatkan 

frekwensi low mid  dari 250 – 1000 Hz sebesar 2,46 dB. 

m. Impact  

 

Gambar 3.42 

Impact adalah VSTi yang diproduksi oleh Presonus. Pada komposisi ini 

VSTi ini berperan sebagai Sequencer, dengan preset Impact Groove Shadows, 

Dance Hall madness, Hi Hat, electro Flux. Sequencer ini pada komposisi 

Electronic Tones 3 akan berperan sebagai guide atau pemandu dari drummer agar 

tidak kehilangan tempo. 



Pada komposisi Electronic Tone 3 ini penulis juga memakai beberapa VST 

efek, efek – efek tersebut antara lain adalah : 

a. Pro EQ 

 

Gambar 3. 43 

Pro EQ adalah Presets Plug-ins dari DAW yang dipakai oleh penulis yaitu 

Presonus Studio one professional, VST effect ini digunakan saat proses Mixing. 

Pada komposisi musik Electronic Tones 3 penulis meningkatkan level frekwensi 

108 Hz sebesar 5,2 dB, pada frekwensi 897Hz pengurangan level sebesar -0,54 

dB, pada frekwensi 2400Hz sebesar - 1,28dB dan pada frekwen si 6500 Hz 

ditingkatkan sebesar 1, 74 dB. 

b. Ultramaximizer 

 

Gambar. 3.44 

Ultramaximizer adalah VST efek yang diproduksi oleh perusahaan Waves. 

VST efek ini digunakan pada saat Mastering dengan pengaturan Thresholds 



sebesar -19.06, dan Release  268 milidetik, dan  output celling pada level -0,32 

dB. 

2. Bentuk  

Secara keseluruhan bentuk dari komposisi ini adalah A-B-C-D-A’ 

Birama Keterangan 

1 – 26 Bagian A 

27 - 60 Bagian B 

61 - 90 Bagian C 

91 – 114 Bagian D 

115 - 135  Bagian A’ 

Tabel 3.17. Bentuk dari karya Electronic Tones 3 

3. Tehnik Komposisi 

a. Bagian A 

Bagian A adalah bagian awal dari komposisi ini yang secara keseluruhan 

dimainkan dalam sukat 4/4 dalam tempo 120 dan berdurasi 27 birama, adapun 

bagian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Introduksi 

Pada bagian introduksi ini dimainkan dalam tonalitas C minor dengan sukat 

4/4 dalam durasi 10 birama yaitu dari birama 1- 10, dalam penyusunan bagian ini 

penulis memilih beberapa VSTi antara lain : 

Instrumen Virtual  Keterangan Preset 

Nemesis Sfx Welcome  

Impact Sequencer Groove Shadows 

Impact Sfx Trance ID 

Zebra Sequencer Funkalimba A 

Tabel 3. 18. Daftar VSTi pada bagian introduksi dari bagian A 

Pada birama 1 – 8 di bagian introduksi ini akan di isi VSTi Nemesis  dengan 

preset Welcome, VSTi ini juga mensimulasikan suara dengan efek acclerando atau 



mensimulasikan suara yang perlahan bertambah cepat sampai tempo yang di 

inginkan yaitu tempo 120, hal yang sama juga terjadi pada Sequencer Impact 

dengan preset Groove Shadows, tetapi dalam komposisi ini penulis melakukannya 

secara manual dari birama 5 – 8 dengan menyusun not – not midi seperti yang 

dicontohkan pada notasi dibawah ini : 

 

Notasi 110. Motif VSTi Impact 

Pada bagian akhir yaitu birama 9 dan 10  di isi oleh Sequencer Zebra 

dengan preset Fungkalimba A dan Sfx dari Impact dengan Preset Trance ID 

sebagai jembatan untuk masuk ke bagian utama. 

2. Bagian Utama 

Bagian utama dari bagian A ini disusun dengan tonalitas yang masih sama 

dengan bagian introduksi yaitu C minor dan sukat 4/4 , penulis juga memakai 

beberapa VSTi yang sama dengan bagian introduksi namun penulis juga 

menambahkan beberapa VSTi yang baru dalam penyusunan komposisi ini, berikut 

ini adalah contoh – contoh VSTi yang dipakai dalam bagian utama ini : 

Instrumen Virtual  Keterangan Preset 

Massive Lead Beltramerized 

Albino Lead Angel Bed 

Absynth Bass Pure Bass 

Zebra Sequencer Funkalimba A 

Impact Sequencer Dance Hall Madness 

Tabel 3.19Daftar VST pada bagian utama dari bagian A 

Pada bagian utama ini ada beberapa frase – frase melodi yang dimainkan 

secara unison oleh VSTi Lead, frase – frase tersebut adalah sebagai berikut : 

 



 

Notasi 111. Frase melodi 1 

 

Notasi 112. Frase melodi 2 

 

Notasi 113. Frase melodi 3 

 

Notasi 114. Frase melodi 4 

Frase – frase diatas dimainkan oleh VSTi Lead Massive dengan preset 

Beltramerized dan VSTi Lead Massive dengan preset Angel Bed secara unison, 

pada frase melodi 1 yang dicontohkan oleh notasi 111 pada gambar diatas 

dimainkan oleh kedua VSTi tersebut pada birama 11 – 14 hal yang sama juga 

terjadi pada frase melodi 112 – 114. 

Pada VSTi Bass dalam bagian ini juga memainkan beberapa frase yang sama 

dengan frase melodi yang dimainkan oleh VSTi Lead, frese – frase tersebut adalah 

frase 1 dan 2 pada notasi 111 – 112, sedangkan pada frase melodi yang ketiga 

VSTi Bass lebih banyak memainkan motif – motif ritmis yang mengikuti pola 

Pattren dari drum, contoh dari frase ketiga adalah sebagai berikut : 

 



 

Notasi 115. Frase ketiga dari VSTi Bass 

Pada frase yang keempat VSTi Bass ini mengikuti frase melodi yang 

dimainkan oleh VSTi Lead yang di contohkan oleh gambar notasi 114, namun 

pada nada terakhir yaitu C VSTi ini tidak mengikuti progresi melodi yang 

seharusnya naik, namun sebaliknya melangkah turun 1 oktaf, hal ini dimaksudkan 

oleh penulis agar harmoni pada komposisi ini terkesan lebih lembut. 

Pattren drum pada bagian utama ini banyak memakai fill in – fill in pada 

cymbal untuk menegaskan aksen – aksen dari melodi utama dan beberapa fill in 

lain untuk mengisi bagian awal dari bagian utama ini. Berikut ini adalah contoh – 

contoh fill in tersebut : 

 

Notasi 116. Fill in 1 

 

Notasi 117. Fill in 2 

 

Notasi 118. Fill in 3 



Fill in pertama dimulai dari birama 9 – 10 seperti yang digambarkan pada 

notasi 116, fil in tersebut dimulai dengan cymbal pada ketuk pertama dibirama 9 

dan dilanjutkan pada ketuk ketiga pada birama 10 yang di orkestrasi ke semua 

bagian dari drum. Fill in kedua dimulai dari birama 13 – 14, fill in pada bagian ini 

banyak memakai variasi ritmis 1/16 an dan 1/16 an triplet yang di orkestrasi ke 

bagian - bagian dari instrumen drum seperti yang ditunjukan dalam notasi 117. 

Fill in ketiga ini dimainkan pada birama 18, pada fill in ini motif ritmisnya 

memakai ritmis 1/16 an yang di orkestrasi ke bagian – bagian drum, fill in ini juga 

berguana sebagai jembatan atau penyambung untuk memasuki Pattren drum untuk 

bagian ini. 

Bagian utama ini juga disusun oleh penulis dengan memakai Pattren drum 

sebagai berikut : 

 

Notasi 119. Pattren drum 

Pattren drum pada notasi 119 memakai tehnik half open hi hat untuk lebih 

mengangkat suasana pada komposisi ini jadi lebih meriah, Pattren diatas terus 

diulang – ulang sampai birama 22, adapun pada bagian ini penulis memakai 

beberapa fill ini untuk mengakhiri bagian ini, fill in – fill in tersebut adalah : 

 

Notasi 120. Fill in drum 

Fill in diatas banyak memakai variasi ritmis 16 an dan 16 an triplet yang di 

orkestrasi ke bagian – bagian drum, fill in ini juga menandai akhir dari bagian A 

ini. 



b. Bagian B 

Bagian B pada komposisi Electronic Tones 3 ini disusun dalam tonalitas C 

minor dengan sukat 4/4 dan dalam tempo 90, secara keseluruhan bagian B ini di 

bagi menjadi 2 yaitu : 

1. Interlude 

Dalam penyusunan komposisi ini penulis memakai interlude atau melodi 

selingan pada awal sebelum memasuki tema utama dari bagian ini yaitu pada 

birama 27 – 31 dan birama 47 – 50, pada bagian ini penulis juga memakai 

beberapa VSTi dalam penyusunannya, VSTi tersebut adalah : 

Instrumen Virtual Keterangan  Preset 

Absynth 5 Bass Pure Bass 

Massive Lead  Ambigous 

Blue II Pad First chordarp 

Blue II Pad  TB – Modular 

Blade Pad Chordy Stab 

Impact Sequencer Hi Hat 

Tabel 3. 20. Daftar VSTi  pada interlude dari bagian B 

Melodi utama pada bagian ini dimainkan oleh Lead dari Massive dengan 

preset Ambigous, motif – motif  melodi tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Notasi 121. Motif melodi 

Motif tersebut di ulang – ulang dalam 3 birama dari birama 27 – 29, motif – 

motif diatas juga dimainkan pada birama 47 – 49, hal yang sama juga terjadi pada 

VSTi Bass. Pada instrumen drum terdapat beberapa fill in untuk mengisi bagian 

ini, fill in – fill in tersebut adalah sebagai berikut : 



  

Notasi 122. Fill in drum 1 

 

Notasi 123. Fill in drum 2 

 

Notasi 124. Fill in drum 3 

 

Notasi 125. Fill in drum 4 

Pada notasi 122 adalah fill in drum pada birama 30 yang berfungsi sebagai 

jembatan untuk masuk ke Pattren utama, lain halnya dengan fill in pada notasi 123 

yang terdapat pada birama 47 - 48 , fill in tersebut berfungsi untuk menegaskan 

aksen – aksen pada melodi utama yang di mainkan VSTi Lead, variasi lain juga 

terdapat pada notasi 124 fill in drum tersebut terdapat pada birama 49 memakai 

ritmis 1/16 an triplet namun aksennya masih terdapat pada ketukan kuatnya, dan 

fill in terakhir terdapat pada birama 50 yang memainkan aksen – aksen yang juga 

dimainkan oleh VSTi Bass seperti yang ditunjukan oleh notasi 125. 

2. Bagian utama 



Bagian ini berdurasi masing – masing 8 birama yaitu dari birama 39 – 46 

dan dari birama 51 – 59, bagian ini dimainkan dalam tonalitas C minor dengan 

sukat 4/4 dan  dalam tempo 90. Pada penyusunan komposisi ini penulis memakai 

beberapa VSTi, VSTi tersebut adalah sebagai berikut : 

Instrumen Virtual Keterangan Preset 

Absynth 5 Bass Pure Bass 

Blade Pad Chordy Stab 

Albino  Pad Meta Key Vario 

Spectral Arpegiator Bt Hold or Not 

RG Sequencer Dist Metal Fake 

Albino Lead Briliantos 

Spectral Pad Rhodes Wink 

Impact Sequencer Hi hat 

Tabel 3.21. Daftar VSTi pada bagian utama dari bagian B 

Melodi utama pada bagian ini dimainkan oleh VSTi Lead dari Albino dengan 

preset Briliantos, melodi utama tersebut adalah sebagai berikut : 

  

Notasi 126. Melodi utama 

Melodi utama pada bagian ini dimainkan dari birama 39 – 42, melodi utama 

ini juga di variasi oleh penulis pada birama 43 – 44 dengan menggunakan tehnik 

auxiliary tone, dan dimainkan 1 oktaf lebih tinggi pada birama 45 – 46, melodi 

tersebut adalaha sebagia berikut : 

 



Notasi 127. Variasi melodi utama 

Pada VSTi arpeggiator dari Spectral dengan preset bt Hold or Not di bagian 

ini mengisi suara dengan motif – motif sebagai berikut : 

 

Notasi 128. Motif VSTi Spectral 

Motif tersebut dimainkan dari awal bagian ini sampai akhir bagian ini, pada 

akhir bagian ini motif – motif tersebut dimodifikasi oleh penulis sebagai jembatan 

atau pengatar ke bagian C, motif – motif tersebut adalah : 

 

Notasi 129. Motif – motif akhir VSTi Spectral 

Pada VSTi Bass di bagian ini memainkan motif – motif sebagai berikut : 

 

Notasi 130. Motif – motif VSTi Bass 

Pada gambar notasi 128 motif dari VSTi Bass ini memainkan nada C 2 

dengan variasi ritmis 1/8 dan 1/16 an, motif – motif diatas dimainkan secara 

berulang – ulang pada bagian ini.  

Pada VSTi Sequencer RG dengan preset Dist metal fake yang 

mensimulasikan suara gitar di bagian ini memainkan akord C dan G,  masing – 



masing dari akord tersebut berdurasi 2 birama atau 8 ketuk dan di ulang – ulang 

sampai akhir dari bagian ini. 

VSTi – VSTi Pad pada bagian ini banyak memakai nada – nada panjang dari 

awal hingga akhir bagian ini seperti yang dimainkan VSTi Pad Albino dengan 

preset Meta Key Vario, sedangkan pada VSTi Pad Spectral di bagian ini 

memainkan akord yang di bentuk secara manul oleh penulis, akord – akord 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Notasi 131. Pola akord  

Progresi akord pada notasi 129 dimainkan secara berulang - ulang hingga 

akhir bagian ini. 

Pada Sequencer Impact dengan preset Hi hat di bagian ini berfungsi sebagai 

guide atau pemandu dari drummer menggantikan metronome, Sequencer tersebut 

memainkan pola - ritmis sebagai berikut : 

  

Notasi 132. Pola ritmis 1 

 

Notasi 133. Pola ritmis 2 

Kedua pola rimis diatas di mainkan dalam 4 birama, dan akan diulang – 

ulang sampai akhir dari bagian ini. 



Pada insrtumen drum banyak memainkan ritmis 1/16 an pada hihat dan 

aksen – aksen pada setiap ketukan kedua dan keempat pada ritmis 1/16 an di 

ketukan keempat pada setiap Pattren drum, berikut ini adalah contoh Pattren drum 

tersebut : 

  

Notasi 134. Pattren drum 

Pattren drum pada notasi 132 diulang – ulang selama 3 birama dan fill in 

pada birama keempatnya, fill in tersebut sebagai berikut : 

 

Notasi 135. Fill in drum 

Fill in pada gambar notasi 133 banyak memakai aksen pada hihat dengan 

irama sixtuplet yang di orkestrasi ke semua bagian drum. 

c. Bagian C 

Pada bagian C ini masih memakai tonalitas yang sama seperti bagian A dan 

B yaitu C minor dengan tempo 90 dalam sukat 4/4, bagian ini dimulai dari birama 

59 sampai disusun oleh penulis memakai beberapa VSTi sebagai berikut : 

Instrumen Virtual Keterangan Preset 

Blue II Pad  TR - Modular 

Massive Lead Big Benders 

Filterscape VA Pad Metalic Sequence 

Albino Lead Angel Bed 



Absynth 5 Bass Pure Bass 

RG Sequncer Dist Metal Fake 

Impact Sequncer Hi Hat 

Diva Sfx FX Cold December 

Spectral  Arpeggiator Bt Hold or Not 

Breaktweaker Sequencer Ab – Biscuit 

Massive  Lead Beltramerized 

Tabel 3. 22. Daftar VSTi dari bagian C 

Pada bagian awal dari bagian C ini dibuka oleh suara Pad dari Blue II 

dengan preset TR – Modular lalu disusul oleh VSTi Pad dan Lead pada birama 61, 

pada VSTi Pad memainkan nada C 3 dengan not utuh sampai birama 76, dan VSTi 

Lead dari Massive dengan preset Big Benders pada bagian ini memainkan melodi 

utama, melodi tersebut di bagi menjadi 2 frase tanya dan jawab, contoh frase – 

frase tersebut sebagai berikut : 

 

Notasi 136. Frase tanya 

 

Notasi 137. Frase jawab 

Kedua frase ini dimainkan secara berulang – ulang  oleh VSTi Lead Massive 

dengan preset Big Benders dari birama 61 – 86, pada birama 65 VSTi Lead dari 

Albino dengan preset Angel Bed mulai masuk dan memainkan melodi dengan 

frase – frase yang sama seperti yang dimainkan VSTi Lead Massive, pada birama 

yang sama juga masuk suara dari VSTi RG yang mensimulasikan suara gitar 

elektrik dengan memainkan akord C sampai 86, sedangkan pada VSTi Bass yang 

dimainkan oleh Absynth dengan preset Pure Bass pada bagian ini memainkan 

motif – motif yang sama seperti motif Bass yang ada di bagian A yaitu : 



 

 

Notasi 138. Motif VSTi Bass 

Motif – motif diatas dimainkan oleh VSTi Bass sampai birama 72, dan pada 

birama selanjutnya motif – motif ini dirubah menjadi seperti berikut : 

 

Notasi 139. Motif Vsti Bass 

Motif – motif Bass pada notasi 138 divariasi oleh penulis menjadi seperti 

gambar notasi 139 karena pada birama 73 suara dari Sfx Diva dengan Fx Cold 

December masuk dan memainkan aksen – aksen berbeda yang juga di ikuti oleh 

fill in – fill in dari instrumen drum. 

VSTi Breaktweaker masuk pada birama 77 dengan memainkan peran 

sebagai Sequencer dengan preset AB –Biscuit sampai birama 86, pada birama 

yang sama dengan masuknya VSTi Breaktweaker, Arpeggiator dari Spectral 

dengan preset bt Hold or Not juga masuk sampai birama 86.  

Pada instrumen drum dibirama awal dari bagian ini memainkan variasi 

ritmis yang mengikuti ritmis dari melodi utama bagian yang dimainkan pada 

cymbal, pada bagian ini Pattren awal instrumen drum masuk pada birama 65 dan 

memainkan Pattren sebagai berikut : 

 

Notasi 140. Pattren drum  



Pattren drum pada notasi 140 dimainkan menggunakan banyak tehnik 

Linear Drumming dengan aksen – aksen pada hi hat yang dimainkan dengan 

menggunakan half open hi hat, Pattren tersebut dimainkan berulang ulang selama 

4 birama atau sampai birama 68 dan pada pengulangan dibirama terakhir terdapa 

fill in pada snare yang memainkan not 1/16 an, variasi pada Pattren drum juga ada 

pada birama 69 – 71, berikut ini adalah variasi – variasi Pattren tersebut : 

 

Notasi 141. Variasi  Pattren 1 

 

Notasi 142. Variasi Pattren 2 

 

Notasi 143. Variasi Pattren 3 

Variasi yang ditunjukan pada notasi 141 ada pada not ketiga pada ketuk 

keempat dimainkan pada kick drum berbeda dengan Pattren sebelumnya, variasi – 

variasi lainnya juga terdapat pada notasi 141, variasi tersebut terdapat pada not 

pertama pada ketuk kedua yang dimainkan snare drum, juga pada not kedua pada 

ketuk kedua yang diberi aksen, variasi lainnya juga terdapat pada not keempat 

pada ketuk keempat dimana ketukan yang dimainkan snare diganti ke floor drum, 

variasi yang serupa juga terjadi pada notasi 143 tapi pada not keempat pada ketuk 

keempat dimainkan pada kick drum. 



Adapun ditengah – tengah bagian ini instrumen drum memakai beberapa fill 

in sebagai berikut : 

 

Notasi 144. Fill in drum 1 

 

Notasi 145. Fill in drum 2 

 

Notasi 146. Fill in drum 3 

Fill in pada notasi 144 banyak memakai not 1/16 an dan 1/32, yang 

diorkestrasi keseulur bagian drum, hal yang sama juga berlaku pada notasi 145, 

sedangkan pada not 146 yang dimulai dari birama 76 memakai fill in dengan not 

1/16 an dan aksen pada ketuka keempat pada semua not yang dimainkan di snare 

drum, fill in ini juga berfungsi sebagai jembata untuk memasuki Pattren drum 

baru, Pattren baru tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Notasi 147. Pattren drum 1 



 

Notasi 148. Pattren drum 2 

Pattren drum 1 pada gambar notasi 147 banyak memakai aksen – aksen 

yang dimainkan pada hi hat,  aksen – aksen pada Pattren ini terletak pada ketukan 

lemah seperti pada ketukan kedua dan not kedua dari not 1/16 an pada ketuk 

ketiga dan keempat, hal yang serupa juga terjadi pada Pattren drum 2, namun pada 

ketuk ketiga dan keempat aksen pada Hi Hat dimainkan pada not kedua dan 

keempat, kedua Pattren tersebut dimainkan berulang – ulang ulang sampai birama 

86, adapun fill in sebagai akhir dari bagian ini terdapat pada birama 87 – 89, fill in 

tersebut adalah sebagi berikut : 

 

Notasi 149. Fill in drum 1 

 

Notasi 150. Fill in drum 2 

 

Notasi 151. Fill in drum 3 



Fill in – fill in pada instrumen drum yang digambarkan pada notasi 149 – 

151 ini mempunyai aksen – aksen yang sama dengan melodi yang dimainkan oleh 

VSTi Lead, Arpeggiator  dan VSTi Bass, melodi tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Notasi 152. Melodi 1 

 

Notasi 153. Melodi 2 

 

Notasi 154. Melodi 3 

Pada notasi 152 – 154 dimainkan oleh VSTi Lead Massive dengan preset 

Beltramerized dan Big Benders, VSTi Lead Albino dengan preset Angel Bed, VSTi 

Arpeggiator Spectral dengan preset bt Hold or Not, dan VSTi Bass Absynth 

dengan preset Pure Bass, nada – nada dari melodi dari notasi 152 di modulasi ke 

C #minor sebagai jembatan untuk masuk ke bagian D. 

d. Bagian D 

Bagian ini adalah bagian solo drum yang disusun oleh penulis untuk 

drummer agar dapat menunjukan kemahirannya dalam bermain instrumen drum, 

bagian ini banyak berisikan pergantian tempo dari 100 – 120 yang dimainkan 

dalam tonalitas C# minor adapun dalam penulisan bagian ini penulis memilih 

beberapa VSTi sebagai penggiring dari solo drum yang dimainkan oleh pemain 

drum, Vsti tersebut adalah sebagai berikut : 

 



Instrumen Virtual Keterangan Preset 

Impact Sequencer Electro Flux 

Zebra Sequencer Funkalimba A 

Diva Sfx Fx Cold December 

Impact Sequencer Groove Shadows 

Tabel 3. 23. Daftar VSTi dari bagian D 

Pada VSTi Impact dengan preset electro flux di bagian ini berfungsi sebagai 

metronome namun dibunyikan pada setiap ketukan 2 dan 4 sampai akhir birama, 

dan pada birama 103 masuk suara dari VSTi Diva dengan preset Fx Cold 

December mengisi dengan memainkan not C# selama 2 birama dan di mainkan 

pada 1 oktaf lebih tinggi pada 2 birama selanjutnya. Pada VSTi Zebra dengan 

Preset Funkalimba mengisi suara dari birama awal sampai akhir pada bagian ini, 

untuk guide atau penuntun dari drummer memasuki bagian berikutnya akan 

dimainkan oleh VSTi impact dengan preset Groove Shadows. 

e. Bagian A’ 

Bagian ini terdapat pada birama 115 sampai birama 135, bagian ini serupa 

dengan bagian A namun dimainkan dalam tonalitas yang berbeda yaitu C# minor 

dan tambahan – tambahan suara dari VSTi – VSTi yang juga berbeda, VSTi 

tersebut adalah sebagai berikut :  

Instrumen Virtual  Keterangan  Preset 

Zebra Sequencer Funkalimba A 

Diva Sfx Fx Cold December 

Massive Lead Beltramerized 

Absynth Bass Pure Bass 

Albino Lead Angel Bed 

Impact  Sfx Dance Madness 

Impact  Sfx Trance ID 

Tabel 3.24. Daftar VSTi dari bagian A’ 



Motif – motif dari melodi pada bagian ini sepenuhnya sama dengan bagian 

A namun perbedaanya terletak pada tambahan VSTi Diva dengan Preset Fx Cold 

December dan pada Pattren yang dimainkan oleh instrumen drum, Pattren dari 

instrumen drum tersebut adalah sebagai berikut : 

  

Notasi  155. Pattren drum 

Pattren drum ini diulang – ulang sampai birama 122, Pattren ini banyak 

memakai variasi pada snare drum dan aksen – aksen pada Hi Hat dengan 

menggunakan open dan close Hi Hat, adapun di tengah – tengah bagian ini 

terdapat fill in drum sebagai berikut : 

 

Notasi 156. Fill in drum 1 

 

Notasi 157. Fill in drum 2 

Fill in drum dari notasi 156 – 157 berada pada birama 118 dan birama 122, 

kedua fill in tersebut memainkan variasi not 1/16 an yang dimainkan keseluruh 

bagian drum, pada notasi 157 fill ini berfungsi sebagai jembatan untuk masuk ke 

Pattren drum kedua pada bagian ini, Pattren  kedua dari bagian ini dimulai dari 

birama 123, Pattren tersebut adalah sebagai berikut : 



 

Notasi 158. Pattren drum  

Pattren pada notasi 158 dimainkan secara berulang – ulang sampai birama 

sampai birama ke 126, Pattren diatas banyak memakai ritmis 1/16 an pada fill ini 

nya seperti pada contoh notasi 158 di birama yang kedua dan dimulai dari ketuk 

ketiga, aksen aksennya juga didominasi oleh snare drum. Sedangkan pada akhir 

bagian ini terdapat fill in drum  sebagai tanda berakhirnya bagian ini, fill in – fill 

in tersebut antara lain adalah : 

 

Notasi 159. Fill in drum 1 

 

Notasi 160. Fill in drum 2 

 

Notasi 161. Fill in drum 3 

Pada fill in yang digambarkan oleh notasi 159 dimainkan pada birama 127 

dengan aksen pada ketukan 1 dan 3 dimainkan  oleh bass drum dan cymbal, snare 



drum pada fill in ini memainkan not 1/16 an pada ketukan keempat, pada notasi 

160 variasi fill in di instrumen drum ini terdapat pada ketukan ke 2 yang 

dimainkan oleh tom 1 dengan not 1/16 an, dan not triplet pada ketukan 3 dan 4 

yang dimainkan pada tom 2 dan floor, fill in terakhir terjadi di birama 129 dengan 

banyak menggunakan not 1/16 an triplet pada snare, tom, kick dan floor drum. 

4. Proses Mixing dan Mastering  

a. Mixing 

Proses Mixing pada komposisi Electronic Tones 3 ini dimulai dengan 

mengkonversi data – data MIDI menjadi data – data audio dengan format WAV, 

lalu penulis menurunkan semua level dari data – data audio ke -12 dB dan 

perlahan menaikan level atau volume  dari masing – masing data audio ke level 

yang aman menurut selera dari penulis, lalu penulis mulai menambahkan efek 

equlizer dengan meningkatkan level frekwensi 108 Hz sebesar 5,2 dB, pada 

frekwensi 897Hz pengurangan level sebesar -0,54 dB, pada frekwensi 2400Hz 

sebesar - 1,28dB dan pada frekwen si 6500 Hz ditingkatkan sebesar 1, 74 dB. Lalu 

langkah terakhir yang dilakukan penulis pada proses mixing ini adalah dengan 

mengkonversi semua data audio menjadi 1 data audio dengan format WAV. 

b. Mastering 

Pada proses mastering di komposisi Electronic Tones 3 ini penulis memulai 

dengan memasang efek Limiter dengan pengaturan Thresholds sebesar -19.06, dan 

Release  268 milidetik, dan  output celling pada level -0,32 dB, lalu penulis 

mengkonversi file tersebut menjadi format audio WAV. 

 


