
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Dunia elektronika sangat luas dan cepat perkembangannya, seiring dengan 

perkembangan tekhnologi, banyak komponen baru elektronika yang telah ditemukan dan 

sangat bermanfaat bagi kehiduan manusia, namun disisi lain manusia dituntut untuk 

beradaptasi dan menguasai masing-masing fungsi, karakteristik dan cara kerja serta 

pengoperasian dari suatu komponen elektronik tersebut khususnya bagi mahasiswa yang 

mengembangkan bidang studi elektronika. Dalam penerapannya, ilmu elektronika banyak 

diaplikasikan pada aplikasi hiburan seperti alat music, entertainment, audio dan video. 

Membahas hubungan elektronika terhadap dunia music, maka pada 

perkembangannya banyak sekali alat music yang dirancang secara elektronik dan 

programmable yang dapat memudahkan pekerjaan manusia seperti halnya keyboard. 

Tekhnologi keyboard yang berkembang saat ini telah dilengkapi berbagai macam tone 

yang dapat dipilih sesuai keinginan hanya dengan menekan tombol, bahkan suara drum 

juga telah ditanamakan pada keyboard. Dalam proses memainkan alat music, secara 

umum pemain music memerlukan alat music drum, sehingga meskipun pada keyboard 

telah dilengkapi dengan fasilitas suara drum, namun amat kesulitan memainkan suara 

drum dari sebuah keyboard hanya menggunakan tangan, karena kelincahan tangan dan 

kaki seorang pemain drum tidak mudah digantikan dengan melakukan pencet pencet 

tombol drum pada alat music keyboard, namun dari segi biaya harga drum sangatlah 

mahal dan tidak dapat dibawa kemana-mana sehingga menyulitkan seorang pemain drum 

jika ingin latihan music jika dibutuhkan sewaktu waktu. 
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Menanggapi permasalahan alat music drum sebagaimana perlunya drum pada saat 

memainkan music, maka pada perancangan ini penyusun akan merancang alat pengganti 

drum dengan suara dan kwalitas baik dan fungsi yang menggantikan alat music drum 

tersebut dengan menggunakan bantuan keyboard. Adapun perancangan alat tersebut 

memanfaatkan rangkaian elektronik dan mikrokontroller yang mengelola music atau 

suara drum pada keyboard tersebut melalaui perangkat interface MIDI yang telah tersedia 

pada keyboard. Sementara itu user (pemukul drum) memainkan drum dengan cara 

memukul miniatur drum yang disusun serupa seperti halnya drum pada umumnya, hanya 

saja pukulan pada miniatur tersebut dibaca oleh sensor getar dan sensor gerak yang 

selanjutnya mengirim informasi ke mikrokontroller untuk diolah kemudian dikonversi ke 

kode biner data Drum melalui interface MIDI sehingga terciptalah bunyi drum sesuai 

masukan user yang dapat didengarkan pada speaker keyboard tersebut. Keunggulan dari 

pembuatan alat ini ialah suara dapat diprogram sesuai keinginan melalui LCD dan 

keypad, selain itu dapat mengoptimalkan alat music tanpa memerlukan biaya yang besar. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasar uraian di atas terdapat beberapa rumusan masalah, antara lain: 

1. Bagaimana merancang perangkat keras untuk pembaca bagian drum seperti symble, 

bass pedal, hi hat, snare, crash menggunakan sensor getar. 

2. Bagaimana merancang perangkat keras untuk melakukan pengaturan suara drums 

secara terprogram. 

3. Bagaimana merencanakan Software agar mampu melakukan pembacaan sensor dan 

mengirimkan kode pada keyboard melalui interface MIDI. 
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1.3 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan tidak terlalu luas, serta sistematis dan terarah, maka penulis 

membatasi pembahasan hanya pada hal-hal berikut ini : 

1. Alat dirancang menggunakan miniatur drum. 

2. Menggunakan pizo buzzer dan opto coupler sebagai sensor. 

3. Menggunakan keypad 4x4 dan LCD 16 X 2 sebagai pemandu user dalam 

menginput kode. 

4. Menggunakan microcontroller ATMEGA16 sebagai pengontrol utama system. 

5. Menggunakan keyboard MIDI type KORD Microstation sebagai perangkat midi. 

 

1.4 TUJUAN 

Tujuan dari perancangan alat ini adalah untuk merancang drum elektronik yang 

dapat diprogram dengan memanfaatkan keyboard MIDI. 

 

1.5 Metodologi penelitian  

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

1. Persiapan 

Melakukan analisa, penelitian  dan olah TKP untuk mempelajari dan 

memperiapkan strategi serta ide dalam perancangan. 

2. Studi Pustaka  

Memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku literature yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi misalnya sensor getar, MIDI, interface, 

protokol data note code, dan lain sebagainya.  
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3. Perancangan dan Pembuatan Alat 

4. Mengadakan pengujian perangkat keras dan perangkat lunak pada masing-masing 

blok untuk mengetahui kinerja sistem. 

5. Penulisan laporan tentang perencanan dan pembuatan alat yang dibuat dan telah 

terealisasi dilapangan. 

 

1.6 Rencana Sistematika Bahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan tugas akhir ini, maka 

sistematika penulisan dikelompokkan ke dalam lima bagian, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

Produk yang dihasilkan, kontribusi, dan sistematika penulisan skripsi ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi Karya sejanis / berkaitan, dasar - dasar teoritis serata spesifikasi garis besar tentang 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam skripsi ini. 

BAB III : PERANCANGAN   

Pada bab ini berisi perancangan, pembuatan, dan pengujian perangkat yang digunakan 

dari keseluruhan sistem dan perancangannya. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISA 

Bab ini berisi tentang spesifikasi rinci, analisis kritis, dan pengalaman yang diperoleh. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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