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1. Latar Belakang 
 

Musik adalah seni, hiburan dan aktivitas manusia yang melibatkan suara-suara 

yang teratur [KLEI08]. Istilah “musik” juga digunakan untuk mengacu pada 

permainan musik, yang disebut juga music piece atau music performance. Musik 

berkaitan erat dengan psikologi manusia. Sepotong musik sering dikaitkan dengan 

kata sifat tertentu seperti senang, sedih, romantis, dsb. Penelitian penelitian 

eksperimental memperkuat kenyataan ini [CTV02]. Keterkaitan antara musik 

dengan mood tertentu ini telah banyak digunakan dalam berbagai kesempatan oleh 

manusia. Misalnya, dalam suatu film musik digunakan untuk mempertegas 

suasana pada scene-scene tertentu: musik yang dramatis digunakan untuk melatar 

belakangi scene yang menegangkan, musik yang bersemangat untuk scene perang, 

musik yang menyenangkan digunakan sebagai latar belakang scene humor, dsb. 

 

 

 
Gambar 1 (a) Melodi lagu “Ah Vous Dirai-je Maman” 

(b) Salah satu variannya dalam “12 Variations” oleh Mozart. 

 

Dalam teori musik, melodi adalah satu dari tiga elemen dasar musik, bersandingan 

dengan harmoni dan ritme [HEL04]. Melodi adalah deretan nada yang menonjol, 

yang sering diingat dan diacu sebagai pengenal dari suatu lagu [SCH07]. Karakter 

sebuah lagu sebagian besar berasal dari variasi melodi [KAW75]. Dua buah musik 

yang mempunyai melodi yang sama, dengan aspek lainnya berbeda, akan dikenali 

sebagai lagu yang sama. Sebagai contoh, melodi lagu “Ah Vous, Dirai-je, 
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Maman” oleh Mozart dibuat aransemennya, sebanyak 12 varian, yang masing-

masing sangat berbeda. Tetapi, dengan melodi yang sama, 12 varian tersebut 

masih dikenali sebagai lagu yang sama (lihat Error! Reference source not 

found.).  

 

Di sisi lain, jika melodinya berbeda, walaupun seluruh aspek yang lainnya dibuat 

sama persis, maka dua buah musik tersebut akan dikenali sebagai lagu yang sama 

sekali berbeda. Misalnya, lagu-lagu yang memiliki harmoni dan ritme yang sama 

dengan ‘Canon in D’. Walaupun memiliki harmoni dan ritme yang sama, masing-

masing musik tersebut  dikenali sebagai lagu-lagu yang berbeda. 

 

Komposer adalah orang yang membuat lagu. Dalam mengkomposisi suatu lagu, 

seorang komposer akan memulai dari tujuan pembuatan lagu. Tujuan pembuatan 

lagu tersebut sangat dekat dengan mood. Lagu mengenai kesedihan cinta akan 

mengandung mood yang sedih, Lagu cerita anak anak akan membawa mood 

menyenangkan, dan sebagainya. Kemudian, dari tujuan tersebut ia membuat 

melodi, dan kemudian mengembangkan melodi tersebut sampai menjadi sebuah 

lagu yang lengkap. Dengan begitu, melodi menjadi kunci awal penentu mood 

yang dibawa suatu lagu. 

 

Gambar 2 memaparkan gambaran umum proses pembuatan melodi yang 

dilakukan oleh seorang komposer. Dari seluruh kemungkinan nada yang ada dan 

dapat terdengar oleh manusia, seorang komposer memilih nada-nada tertentu, 

untuk kemudian ia susun ke dalam sebuah melodi. Komposer memilih nada 

tersebut berdasarkan pengetahuannya tentang teori-teori musik, seperti tangga 
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Gambar 2 Proses Pembuatan Melodi 
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nada, juga terpengaruh oleh lagu lain yang pernah ia dengar sebelumnya, oleh 

perasaan dan oleh hal-hal lain. 

 

Berdasarkan pengamatan dari apa yang telah terjadi, membuat melodi yang 

bervariasi bukanlah hal yang mudah bagi seluruh musisi. Di satu sisi terdapat 

musisi seperti grup musik Beatles yang terkenal dengan banyaknya judul lagu 

mereka yang sangat variatif, di sisi lain banyak musisi yang hanya dapat 

menghasilkan sedikit lagu, dan sebagian lagi dikritik karena lagu yang dihasilkan 

mereka mirip satu sama lain. Realitas tersebut terjadi karena manusia, termasuk 

juga musisi, tidak pernah lepas dari konteks, baik itu pengetahuannya, atau 

kondisinya saat ini, atau pengaruh masa lalunya. Konteks itulah yang 

menyebabkan melodi yang dihasilkan seorang musisi pada umumnya cenderung 

mirip satu sama lain. Konteks itu jugalah yang membuat seorang musisi yang 

sedang dirundung kesedihan susah untuk menghasilkan lagu-lagu yang riang 

gembira. 

 

Untuk mengatasi hal tersebut, seorang komposer seringkali berjalan-jalan untuk 

mendapatkan ide segar, atau melakukan hal-hal lain yang dapat membawanya 

keluar dari konteks yang mengurungnya. Bunyi-bunyian yang didengarnya di 

tengah jalan-jalannya dapat membangkitkan ide baru untuk membuat melodi. 

Bunyi-bunyi yang berasal dari sekitar orang tersebut tentu saja tidak memiliki 

konteks yang sama dengan konteks orang tersebut. Dengan kata lain, proses yang 

dilakukan sebenarnya menangkap ide-ide dari sumber yang memiliki konteks 

yang berbeda dari komposer, atau bahkan sumber yang bebas konteks. Dari sinilah 

muncul gagasan bahwa komputer dapat menjadi salah satu sumber inspirasi 

tersebut. 

 

Saat ini, dalam bidang musik, komputer sudah lazim digunakan sebagai alat bantu 

dalam aktivitas yang berkaitan dengan musik, seperti sekedar mendengarkan, 

membuat komposisi, aransemen, dan menilai musik [AAA06]. Dalam hal 

komposisi musik, berbagai macam perangkat lunak bantu sudah sering digunakan 

oleh para musisi untuk menuliskan lagu, mendengarkan hasil sementara 

komposisinya, menambahkan harmodi, dsb. Dalam pencarian ide oleh seorang 
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komposer, komputer dapat digunakan sebagai sumber yang bebas konteks untuk 

membuat potongan-potongan melodi. Potongan-potongan melodi tersebut 

diharapkan dapat memicu terbentuknya ide-ide komposisi yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut oleh komposer musik. 

 

 

Gambar 3 menunjukkan gambaran umum sistem ini dalam skema umum 

pembuatan melodi. Selain seluruh kemungkinan nada yang ada, sistem ini 

berdasar pada teori-teori yang ada pada musik, seperti teori nada, teori tangga 

nada, dsb. Sistem ini mengolah nada-nada untuk menjadi melodi berdasarkan 

parameter-parameter masukan yang diberikan oleh pemakai sistem. 

 

Untuk dapat membuat melodi dengan mood tertentu, kriteria atau karakteristik 

dasar melodi yang memiliki mood tertentu harus diketahui. Beberapa penelitian, 

seperti Li et al., pada [LI06] telah membahas seputar model melodi. Tetapi, belum 

ada penelitian yang secara khusus meneliti mengenai keterkaitan melodi tersebut 

dengan persepsi manusia (mengenai mood tertentu). Oleh karena itu, berdasarkan 

pencapaian pada [LI06], perlu diteliti lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan 

kesimpulan kriteria dasar apa saja yang paling berpengaruh terhadap persepsi 

mood akhir yang dibawa melodi. 
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2. Rumusan Masalah 
 

Untuk mengkaji sistem yang dapat membuat melodi musik yang memiliki 

karakteristik mood tertentu, seperti senang, sedih dan ceria, masalah-masalah yang 

akan dikaji dan disimpulkan dalam Tesis ini adalah: 

1. Apa saja kriteria dasar melodi musik yang membedakan karakteristik mood 

melodi tersebut yang terpersepsi oleh manusia, seperti senang, sedih, dsb? 

2. Bagaimana melodi dapat dibentuk dari komponen dasar pembentuknya, yaitu 

nada, sehingga dapat menghasilkan melodi yang memiliki karakteristik mood 

tertentu? 

 

3. Tujuan 

Tujuan dari Tesis ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kriteria dasar 

pembentuk melodi yang memiliki karakteristik mood tertentu, sehingga dapat 

dibuat sebuah perangkat lunak yang dapat melakukan pembuatan melodi musik 

untuk membantu komposer musik dalam mengkomposisi lagu. 

 

4. Batasan Masalah  

Dalam pengerjaan Tesis ini ditetapkan beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Aspek timbre (warna suara) dalam suatu melodi tidak diperhitungkan. 

2. Melodi yang dihasilkan bukan merupakan melodi lengkap sebuah lagu, tetapi 

hanya melodi pada satu frasa lagu. 

3. Lirik lagu diabaikan. 

4. Melodi yang dianalisis dan dihasilkan hanya merupakan satu line melodi, 

bukan multi-melodi (misalnya dengan memperhatikan counterpoint). 

5. Tangga nada yang dipakai dibatasi tangga nada diatonis, yang biasa dikenal 

dengan istilah tangga nada musik barat. Tangga nada ini terdiri dari 12 nada 

yang berjarak sama dalam satu oktaf. 
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5. Metodologi dan Pendekatan 

Pendekatan studi sistem generator melodi yang digunakan dalam Tesis ini terdiri 

dari dua hal. Pertama, statistik digunakan untuk melakukan analisis terhadap lagu-

lagu yang sudah ada. Kedua, teori-teori musik, khususnya seputar melodi dan 

pembuatannya digunakan sebagai dasar untuk membuat sistem generator melodi. 

Hasil analisis statistik pada akhirnya akan digunakan pada sistem untuk memfilter 

nada-nada dari seluruh nada yang ada. Kemudian, dari nada-nada hasilnya, teori 

pembuatan melodi digunakan untuk merangkai nada tersebut menjadi melodi. 

 

Tahapan pengerjaan Tesis studi sistem generator melodi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi literatur baik terhadap teori musik, psikologi-musik, maupun teknik-

teknik serta algoritma yang berhubungan dengan bahasan Tesis ini, 

2. Mengumpulkan serta mengelompokkan data melodi musik sebagai bahan 

penelitian, 

3. Melakukan analisis secara statistik terhadap data melodi musik untuk 

mendapatkan kesimpulan mengenai kriteria dasar, 

4. Melakukan analisis permasalahan pembuatan melodi secara otomatis, 

kemudian menyimpulkan teknik dan algoritma yang akan digunakan. 

5. Merancang sistem generator melodi berdasarkan mood secara menyeluruh. 

6. Merancang dan membangun sebuah prototipe sistem generator melodi. 

7. Menguji prototipe yang telah dibangun dan mengambil kesimpulan mengenai 

hasil Tesis.  
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6. Jadwal 

Jadwal pelaksanaan Tesis yang diusulkan adalah sebagai berikut: 

 

7. Usulan Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing yang diusulkan dalam pelaksanaan Tesis ini adalah Dr. Ing. 

Iping Supriana Suwardi selaku Pembimbing I dan Dr. Ir. Richard Karel Willem 

Mengko selaku Pembimbing II. 

 

8. Usulan Laboratorium Kelompok Keahlian 

Laboratorium yang diusulkan dalam pelaksanaan Tesis ini adalah Laboratorium 

Grafika dan Intelegensia Buatan pada Kelompok Keahlian Informatika. 
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