
                                                                                                                                         

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

           Perkembangan teknologi sudah sangat membantu sekali untuk 

mengaplikasikan musik, teknologi digital kini mulai atau bahkan sudah diterapkan 

guna membantu . Tidak terkecuali dalam dunia musik, yang kini dapat diciptakan 

atau dinikmati dengan lebih mudah dan lebih simpel. 

Dahulu, alat musik hindu hanya dapat dimainkan oleh orang-orang 

tertentu. Seiring berjalanya waktu generasi pemain alat musik hindu semakin 

berkurang dikarenakan alat musik yang tidak boleh dimainkan sembarangan dan 

biaya yang cukup mahal .Tapi kini semuanya dapat dilakukan dengan lebih cepat 

dan mudah, semenjak teknologi mulai digunakan dalam dunia musik. Media alat 

yang bisa dibuat lebih simple dan bisa dimainkan oleh siapa saja yang inggin 

belajar memainkan alat musik khas hindu, serta biaya yang murah adalah 

beberapa keunggulan dari alat ini. 

 Pada teknologi yang berkembang saat ini dapat di terapkan sistem 

perancangan GAMELAN ELEKTRONIK. Gamelan Elektronik adalah alat yang 

dibuat menyerupai bentuk gamelan (gangsa) pada umumnya. Lapisan permukaan 

gamelan yang sebelumnya terbuat dari membran berbahan dasar tembaga diganti 

menjadi bantalan -bantalan akrilik yang dibawah lapisannya diberi sensor untuk 

menangkap getarannya saat dipukul. Sensor tersebut merubah getaran listrik yang 

dihasilkan kemudian mentransmisikannya ke dalam modul elektronik atau 

perangkat komputer yang memiliki perangkat lunak (software). 
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 Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengembangkan MIDI 

controller berbentuk gamelan (gangsa) dengan mekanisme ketuk. Dengan 

memanfaatkan software DAW yang dijalankan melalui komputer dan 

dihubungkan dengan MIDI controller sebagai pirantinya maka suara yang 

dihasilkan akan terlihat lebih nyata dan mirip seperti alat aslinya. Namun, 

kejernihan suara juga tergantung dari kualitas simple sound yang terdapat dalam 

sound bank software DAW. Dari pemaparan di atas peneliti berharap 

pengembangan ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menghasilkan sebuah 

alat musik. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada microcontroller 

membuat alat musik lebih terlihat ekonomis namun dinamis. Dengan biaya yang 

cukup murah dan komponen yang mudah didapat, peneliti berasumsi hal ini dapat 

membantu siniman merealisasikan keinginan mereka untuk memiliki alat musik 

gamelan sendiri.   

1.2   Rumusan Masalah 

Dari perkembangan teknologi pada zaman sekarang dapat dirancang sistem 

Gamelan Elektronik berbasis mikrokontroler serta dapat dirumuskan masalah 

perancangannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang prototype Gamelan Elektronik berbasis 

mikrokontroler ? 

2. Bagaimana rangkaian sensor piezoelekterik agar dapat membaca getaran 

pada saat membran akrilik dipukul ? 

3. Bagaimana rancangan sistem Gamelan Elektronik ? 

1.3    Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah : 
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1. Menjadikan gamelan elektronik sebagai alternatife yang lebih simple 

dengan memanfaatkan mikrokontroler Atmega 2560 yang 

menggunakan program dari Arduino untuk memproses nilai-nilai dari 

sensor. 

2. Merancang sebuah prototipe Gamelan Elektronik berbasis midi 

mikrokontroller. 

3. Memanfaatkan sensor Piezoelektrik dengan mendapatkan nilai dari 

sensor untuk prototipe Gamelan Elektronik. 

1.4    Batasan Masalah 

Agar pembahasan dari perancangan dan pembuatan prototype gamelan 

elektronik berbasis mikrokontroller tidak terlalu meluas, maka penyusun perlu 

membuat batasan masalah yaitu : 

1. Mikrokontroler yang digunakan adalah Atmega 2560. 

2. Hanya menjelaskan rangkaian gamelan elektronik secara umum. 

3. Pengaplikasian dari sensor piezoelektrik digunakan untuk Gamelan 

Elektronik. 

4. Pengaplikasian alat ini hanya untuk jenis gamelan gangsa dan tidak untuk 

jenis gamelan lainnya. 

1.5    Manfaat Penulisan Laporan Akhir Studi 

Adapun manfaat dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Memberikan keuntungan pada masyarakat karena lebih bisa mengenal 

gamelan lebih luas. 

2. Mempermudah masyarakat untuk belajar alat musik gamelan. 
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3. Akan lebih banyak orang yang akan bisa untuk memainkan alat musik 

gamelan dengan jenis gamelan gangsa. 

1.6    Metode Penelitian 

1. Studi Pustaka 

Pada metode ini penulis melakukan mengumpulan data baik dari 

buku-buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 

2. Metode Ekperimen 

Pada bagian eksperimen ini penulis merancang alat dan diuji coba 

secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui dan mengecek 

masing-masing sistem kerja dari rangkaian yang digunakan. Jika terjadi 

kesalahan, dianalisa dan diperbaiki. 

1.7    Sistematika Penulisan 

    Laporan akhir studi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan laporan akhir studi, manfaat penulisan laporan akhir 

studi, metode penelitian, dan  sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori dasar yang mendukung dalam 

perancangan alat, serta mengenai pengenalan beberapa komponen-komponen 

dasar elektronika dan fungsinya pada rangkaian. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  



5 

 

Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang digunakan, 

langkah-langkah pembuatan alat serta analisa dalam kinerja alat. 

BAB IV HASIL PENGUJAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil pengujian alat 

serta analisa hasil dari alat yang dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan kesimpulan dari latar belakang masalah yang ditemui selama 

praktek berlangsung, dan saran mengenai penelitian lebih lanjut untuk membahas 

permasalahan yang ada agar dapat mengembangkan sistem kearah yang lebih 

baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

BIODATA 


