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A. Latar Belakang Masalah

Video game adalah  permainan interaktif  berbasis media elektronik  yang

menggunakan media visual yang dihasilkan oleh piranti video. Pada jaman ini

video game berperan sebagai salah satu aktivitas sehari-hari tanpa mengenal batas

usia1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salmon JP dan beberapa rekannya,

kelompok  masyarakat  berusia  dewasa  ke  atas  juga  tertarik  memainkan  game,

tentu saja jenis game disesuaikan dengan usia mereka2. 

Badan  Ekonomi  Kreatif  (Bekraf)  menyebutkan  pasar  game  Indonesia

memiliki sekitar 43,7 juta pemain game3.  Contohnya para pemilik  smartphone

yang  mungkin  dulunya  tidak  tertarik  pada  video  game,  sekarang  justru  ikut

memainkannya. Perkembangan  teknologi  juga  membuat  akses terhadap video

game menjadi  semakin  mudah.  Berbeda  pada  saat  dimana  harga  smartphone,

computer,  atau  konsol  video  game dipasarkan  dengan  harga  yang  kurang

terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. 

Potensi  pasar  video  game merupakan  salah  satu  peluang  sumber

pemasukan devisa dan pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia. Hasil

penelitian dari lembaga riset industri game global NewZoo pada tahun 2017, Asia

Pacific menghasilkan  US$ 51,2 juta  dolar,  yang menjadikannya pasar  terbesar

game pada tahun 2017. Indonesia berpotensi menghasilkan hingga USD 880 juta

atau setara Rp 12,5 triliun (kurs Rp 14.300) pada 2017. Sayangnya, walaupun

1 Gross,  ML.  (2010).  Advergames  and  The  Effects  of  Game-Product  Congruity.
Computers in human behavior, 26 (6): 1259-1265.

2 Salmon JP., Dolan SM., Drake RS., Wilson GC., Klein RM., and Eskes GA. (2017). A
survey of video game preference in adults: Building better games for older adults. Entertainment
Computing, 21:45-64. 

3 Sanusi., 2018 Asosiasi Game: Kewajiban Data Center di Indonesia Sulit Diterapkan.  
https://www.tribunnews.com/bisnis/2018.



Indonesia tumbuh menjadi pasar yang besar, dari data Asosiasi Game Indonesia

(AGI), diketahui bahwa hanya 8% pendapatan game yang beredar di Indonesia

yang masuk ke perusahaan Indonesia, dan hanya sekitar 0.4% yang merupakan

produk dalam negeri4. 

Musik adalah stimulus menarik yang banyak digunakan dalam film untuk

meningkatkan pengalaman emosional5. Menurut penelitian dari beberapa faktor

yang mencakup  video game audio,  yaitu:  efek suara,  musik latar,  dialog, dan

suasana, maka faktor yang paling berpengaruh adalah musik latar. Musik latar

dalam video game pada umumnya berperan untuk menggambarkan suasana level

yang  ingin  disampaikan  oleh  para  pembuat  game, yaitu untuk  memberikan

pengalaman bermain video game yang immersive6. 

Salah satu fenomena musik yang dapat dicermati adalah musik latar video

game  yang berjudul  Doom. Musik latar  dan juga  sound effect Doom berhasil

meraih  penghargaan Best  music/Sound Design pada tahun 2016 di  acara  The

Game Awards 2016. Banyak penggemar game ini setuju bahwa musik latar video

game Doom sangat  mempengaruhi  pengalaman  bermain  mereka.  Musik  latar

video game Doom ini dikomposisi oleh Mick Gordon. Salah satu karya original

soundtrack beliau  yang  paling  populer  berjudul  Rip  &  Tear  bergenre  metal.

Beliau memilih musik bergenre metal yang pada umumnya memiliki tempo cepat

dan  dinamika  keras  sehingga  dapat  memicu  adrenalin  pendengar  sehingga

menjadi semangat. Hal tersebut cocok dipakai dalam game bergenre first person

4 Untari PT.,  2019.  Potensi  Pasar Game di  Indonesia  Capai  USD1 Miliar  di  2019.
https://techno.okezone.com

5Zhang  J.  dan  Gao  X.  2014.  Background  music  matters:  Why  video  games  lead  to
increased aggressive behavior? Entertainment Computing, 5:91-100.

6 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/immersive. Perasaan atau suasana 
yang mengelilingi penonton, pemain, dll. sehingga mereka merasa benar-benar terlibat dalam 
sesuatu 
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shooter. Dalam kasus ini,  video game Doom memiliki musuh yang merupakan

makhluk supernatural jahat. 

Merujuk dari  video game Doom, penulis meyusun komposisi musik latar

untuk  video game yang berjudul  Race Against Distorted Time.  Video game ini

memiliki genre RPG7,  Open World8 dan  bertema  Heroic Fantasy9.  Video game

bercerita tentang protagonis bernama Benjiro yang terlempar ke dimensi lain dan

harus  melawan  boss  jahat  yang  merusak  aliran  waktu.  Karena itu  komposisi

musik yang disusun harus mendukung setiap suasana pada level game tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, maka rumusan masalah

ditetapkan sebagai berikut, yaitu bagaimana menggubah komposisi musik   latar

yang dapat mendukung suasana tiap level untuk video game yang berjudul Race

Against Distorted Time?

C. Tujuan Penelitian

7 Harrigan, Pat; Wardrip-Fruin, Noah (2007). Second Person: Roleplaying and Story in 
Playable Media. MIT University Press. Video game bergenre role playing game biasa disingkat 
RPG adalah video game di mana pemain memainkan peran karakter dalam latar fiksi.

8 . Booker, Logan (2008-07-14). "Pandemic Working On New 'Open World / Sandbox' 
IP". Kotaku. Retrieved 2008-07-25. Dalam video game, open world adalah dunia virtual di mana 
pemain dapat menjelajahi dan mendekati objektif video game secara bebas, tidak seperti dengan 
gameplay video game yang lebih linier dan terstruktur. Booker, Logan (2008-07-14). "Pandemic 
Working On New 'Open World / Sandbox' IP". Kotaku. Retrieved 2008-07-25

9 John Grant and John Clute, The Encyclopedia of Fantasy, "Heroic fantasy". Setting video
game dimana seringkali protagonis memiliki kepribadian yang enggan menjadi karakter yang 
tersorot, biasanya merendah, dan mungkin memiliki leluhur atau orang tua bangsawan atau orang 
penting tetapi tidak mengetahuinya. Meskipun peristiwa biasanya di luar kendali mereka, mereka 
didorong ke posisi tanggung jawab besar di mana keberanian mereka diuji dalam sejumlah 
tantangan spiritual dan fisik.
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Tujuan yang akan dicapai oleh penulis adalah menyusun sebuah komposisi

musik latar yang dapat  mendukung suasana yang ingin diciptakan pada setiap

level dari video game Race Against Distorted Time. 

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan komposisi musik untuk video game yang berjudul

Race Against Distorted Time adalah sebagai berikut:

1. Bagi  penulis  meningkatkan  pengembangan  ide,  perasaan  untuk

menciptakan  komposisi  lagu,  pemilihan  alat  musik  dan  teknik  musik  untuk

menciptakan suasana musik latar video game dan musik pada umumnya.

2. Bagi peneliti sebagai acuan pengembangan penelitian teknik musik dan

instrumen  dalam pembuatan  video  game,  agar  diperoleh  suasana  yang  tepat,

sesuai dengan tujuan game.

3. Bagi  institusi  memberikan pengetahuan baru,  referensi  ide  dan teknik

berkomposisi bagi  mahasiswa  yang  ingin  berkarya  dalam  musik  latar  video

game.

E. Batasan Masalah

1. Untuk menghindari  perluasan masalah, maka penulis  akan  membatasi

pembicaraan  tentang komposisi  musik  untuk  video  game yang berjudul  Race

Against Distorted Time sebagai berikut.

2. Komposisi ini terdiri dari 4 bagian, yakni: Kembara Bhatin, Mysterious

Figure, Lost In The Woods, Find Your Way!, dan Broken Clock Tower.

3. Komposisi  musik  menggunakan format  ansambel,  yang  terdiri  dari

piano,  gitar  bas  elektrik,  flute,  violin,  viola,  cello,  triangle,  drumset,  timpani,

trompet, dan korno.



F. Proses Penyusunan Komposisi

Proses yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Mencari referensi musik latar video game

Mendengarkan musik latar dari beberapa judul game seperti  Ni no Kuni:

Wrath of the White Witch; Final Fantasy XV; Kingdom Hearts; dan The Witcher

3: Wild Hunt. Penulis  memilih beberapa judul game tersebut karena memiliki

genre yang sama yakni RPG.

2. Mengkaji lebih dalam musik latar yang telah didengarkan

Penulis  kemudian  menganalisis  warna suara,  orkestrasi,  ritme,  dan  juga

tekstur dari beberapa musik latar dari judul game yang telah didengarkan dengan

tujuan untuk mendapatkan gambaran besar seperti apa musik latar video game

yang bergenre RPG pada umumnya.   

3. Mengolah ide musikal

Menyusun  konsep  tonalitas,  tema  melodi,  dan  pergerakan  akor.

Penyusunan hal-hal tersebut memperhatikan kecocokan suasana pada tiap level

dalam video game.

4. Mencari referensi diluar video game 

Agar mendapatkan referensi yang lebih luas, penulis mendengarkan musik

latar dari beberapa film yang berfungsi sebagai penggambar suasana seperti Lord

of The Rings; Inception; Intersetellar; dan Swiss Army Man.

5. Menentukan struktur

Penulis  kemudian menentukan struktur kompositorik untuk adegan yang

berbeda pada tiap level video game. 

6. Pemilihan Instrumen

Penulis memilih instrumen yang terdiri dari piano, gitar bas elektrik, flute,

violin, viola, cello, triangle, dan snare drum, timpani, trompet, dan korno.



7. Melatih dan merevisi

Setelah  komposisi  tersusun,  penulis  memainkan  karya  tersebut  dengan

beberapa  pemain,  serta  meminta  masukan  dan  pendapat  dari  setiap  pemain.

Berdasarkan  masukan  yang  terkumpul, penulis  merevisi  dan  menambahkan

beberapa ide yang muncul pada saat proses latihan berlangsung.


