
BAB II

LANDASAN TEORI 

A. Musik Latar untuk Video Game

Musik  dapat  dikatakan  sebagai  stimulus  yang  menarik,  dan  banyak

digunakan film untuk meningkatkan pengalaman emosional  bagi  penontonnya.

Pengalaman visual dan auditif dapat membuat orang lebih emosional dan juga

menjadi lebih immersive dalam acara di layar1. Sama halnya dengan musik latar

yang  merupakan  bagian  penting  dari  keseluruhan  pengalaman  bermain  video

game. Tanpa  komponen  audio,  video  game  tidak  akan  begitu  memikat  atau

memberikan  pengalaman  yang  immersive.  Media  suara  telah  digunakan  sejak

lama untuk menciptakan  suasana yang  immersive di  dalam dunia  video game.

Sampai  saat  ini,  banyak yang beranggapan  aspek audio  di  video game belum

dianggap  sama  pentingnya  dengan  aspek  visual.  Untuk  memahami  dan

mempertahankan  perhatian  audiens,  semakin  banyak  pengembang  video  game

sekarang menyadari  bahwa audio perlu dirancang dan dibuat  dengan baik dan

disesuaikan dengan komponen-komponen lain dari game. Saat ini, mulai banyak

bermunculan tim komposer dan pengembang di musik latar dan suara untuk video

game2.

Secara  khusus,  musik  latar  dalam  video  game dapat  berfungsi  untuk

meningkatkan  rasa  immersive,  perubahan  narasi  atau  plot,  bertindak  sebagai

penanda emosional,  meningkatkan rasa kontinuitas estetika,  dan menumbuhkan

kesatuan tematik dari video game3. 

1 T. Baumgartner, K. Lutz, C.F. Schmidt, L. Jäncke, The emotional power of music: How
music enhances the feeling of affective pictures, Brain Res. 1075 (2006) hal 151–164.

2 Jacobs, M. (2012). Video game audio in a museum environment. Unpublished Master 
Thesis, The Utrecht University of Applied Science



B. Karakteristik Instrumen

Dalam komposisi untuk video game yang berjudul Race Against Distorted

Time penulis menggunakan instrumen flute, violin, viola, cello, gitar bas elektrik,

trompet,  korno,  piano,  triangle,  timpani,  dan  drumset.  Berikut  beberapa

karakteristik dari instrumen yang telah penulis pilih.

1. Piano

Piano modern pada umumnya terdiri dari 88 tuts, dan memiliki rentang wilayah

seluas 7 oktaf. Memiliki wilayah suara A0 – C8. Piano juga pada umumnya dapat

dimainkan  dalam  dinamika  pianissimo (pp)  hingga  fortissimo  (ff)4.  

      Pada  register  tinggi,  Piano  memiliki  karakter  suara  yang  cemerlang,

sedangkan pada register rendah memiliki karakter suara yang gelap, serta hampir

mirip  dengan  suara  Gong.  Suara  pada  register  bawah  dapat  digunakan

memperkuat efek perkusif pada melodi bas. Pada register tengah, piano memiliki

karakter suara yang netral.5   

2. Gitar Bas Elektrik

Dalam  musik,  bas  memiliki  suara  pada  register  nada  yang  rendah.  Pada

umumnya memiliki fungsi sebagai fondasi dalam harmoni dan ritmis. Gitar bas

elektrik pada umumnya memiliki jangkauan suara E1-Eb5. 

3 K. Miller, C. Brazeau, M. Fuiten, J. Woefel, Effects of music and choice listening on 
arousal changes, Oshkosh Scholar 5 (2008) hal 73–81

4 Physics of the   Piano   by the   Piano   Tuners Guild   
http://www.physics.odu.edu/~hyde/Teaching/Phys332_Wk13.ppt

5 Kennan Kent, Grantham Donald, 2011, Technique of Orchestration, 6th Edition, 
Pearson; 6 edition 

https://web.archive.org/web/20030309230556/http:/www.physics.odu.edu/~hyde/Teaching/Phys332_Wk13.ppt


3. Trompet dalam Bb

Trompet masuk dalam keluarga seksi instrumen tiup logam. Memiliki karakter

suara  yang  pada  umumnya  keras,  hangat,  dan  tegas6.  Trompet  memiliki

jangkauan suara F#3-D6.7 

4. Flute

Flute  memiliki  karakteristik  suara  lembut.  Flute  biasanya  digunakan  sebagai

melodi  utama  atau  sebagai  ornamen  dalam  komposisi  musik  dan  dapat

menggambarkan suasana riang maupun melankolis8.  Flute memiliki  jangkauan

suara C4-D7. Flute memiliki beberapa karaktersitik suara di register suara yang

berbeda yakni:

Register rendah (C4-G4): Karakteristik suara yang pudar dan tumpul.

Register tengah (A4-G5): Karakteristik suara manis.

Register tinggi (G5-D7): Karakteristik suara yang jernih dan sangat terang.9

5. Violin 

Violin memiliki jangkauan suara G3-A7 karakteristik suara mereka lebih gelap

dan lebih hangat pada register nada rendah, tetapi lebih tipis,  lebih cerah dan

cemerlang pada register nada tinggi10.  

6. Viola

6 Vienna Symphonic Library, Korno in F – Sound Characteristics; Trompet in C – Sound
Characteristics, https://www.vsl.co.at/en/Korno_in_F/Sound_Characteristics; 
https://www.vsl.co.at/en/Trompet_in_C/Sound_Characteristics

7 Ranges of Orchestral Instruments, 
http://www.orchestralibrary.com/reftables/rang.html

8
 Vienna Symphonic Library, Concert flute - Sound Characteristics, 

https://www.vsl.co.at/en/Concert_flute/Sound_Characteristics

9 Rimsky-Korsakov, Nikolai, 1964 Principles of Orchestration (Dover Books on Music),
Dover Publications; Revised ed. edition

10 Anderrson, Arn, String Family Characteristics, https://www.evenant.com/music/string-
family-characteristics/

https://www.evenant.com/music/string-family-characteristics/
https://www.evenant.com/music/string-family-characteristics/
https://www.vsl.co.at/en/Concert_flute/Sound_Characteristics
https://www.vsl.co.at/en/Trumpet_in_C/Sound_Characteristics
https://www.vsl.co.at/en/Horn_in_F/Sound_Characteristics


Viola memiliki wilayah suara C3-E6. Viola sering berfungsi sebagai suara alto

dalam  keluarga  violin.  Kombinasi  viola  dan  cello  dapat  menghasilkan  suara

penuh yang didominasi oleh cello. Pada registar suara atas, biola menghilangkan

sebagian kecerahan cello dan suaranya menjadi lebih melankolis. Pada register

tertinggi,  karakteristik  suara  cerah  saling  menguatkan.  Jika  kedua  instrumen

dimainkan pada jarak oktaf akan menghasilkan efek suara yang ekspansif dan

harmonis11.  

7. Cello

Cello  memiliki  wilayah suara C2-A5.  Pada umumnya cello  berfungsi  sebagai

suara  tenor  atau  bas  dalam keluarga  violin.  Cello  memiliki  berbagai  macam

warna  nada  dan  cara  berekspresi  yang  berbeda,  mulai  dari  karakteristik

melankolis di register bawah hingga ekspresif dan bertenaga di register paling

atas. Cello dapat berfungsi sebagai instrumen bas yang kuat dan di sisi lain dapat

juga memiliki karakteristik tenor yang heroik12.

C. Kajian Karya

Dalam mencari referensi dan juga inspirasi untuk penyusunan komposisi,

penulis  memilih  beberapa  karya  komposisi  dari  beberapa  video  game sebagai

berikut. 

1. Ni No Kuni: Wrath of The White Witch – World Map

2. Final Fantasy – Opening Theme

3. Donkey Kong Country - Aquatic Ambience

4. Cuphead – Porkrind’s Shop

 

11Vienna Symphonic Library, Viola – Sound combinations 
https://www.vsl.co.at/en/Viola/Sound_Combinations

12Vienna Symphonic Library, Cello- sound characteristics 
https://www.vsl.co.at/en/Cello/Sound_Characteristics

https://www.vsl.co.at/en/Cello/Sound_Characteristics
https://www.vsl.co.at/en/Viola/Sound_Combinations

	� Vienna Symphonic Library, Concert flute - Sound Characteristics, https://www.vsl.co.at/en/Concert_flute/Sound_Characteristics

