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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Drum merupakan kumpulan alat musik pukul, di mana bunyi yang dihasilkan disebabkan 

oleh kulit yang ditegangkan dengan ketegangan tertentu dan dipukul dengan tangan atau 

sebuah stik. Kebanyakan drum membutuhkan body yang memiliki rongga udara agar bunyi 

yang dihasilkan lebih maksimal. Kulit drum biasa terbuat dari kulit hewan dan juga 

berkembang dengan menggunakan plastik. Terdapat banyak jenis drum, misalnya kendang, 

timpani, bodhrán, ashiko, snare drum, bass drum, tom-tom, beduk, dan lain-lain. 

Pada penelitian ini, drum yang dimaksud adalah drum yang digunakan pada musik pop, 

rock, dan jazz. Drums yang dimaksud adalah drum kit atau drum set, yaitu sekelompok drum 

yang terdiri dari snare drum, tom-tom, bass drum, cymbal, dan hi-hat.  

Sejarah drum set dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun tersebut drum set sudah 

menjadi barang yang populer seiring dengan evolusi musik. Pada tahun 1960-an sudah banyak 

pabrik dengan merk tertentu yang membuat drum. Kemudian pada tahun 1976 drum elektrik 

pertama diciptakan oleh Karl Bartos, tetapi pada penciptaan pertama ini suara hasil drum 

electric belum memuaskan. Akhirnya pada tahun 1997 elektrik drum terus berkembang. 

Pabrikan Roland memperkenalkan elektronik drum pertama dengan seri  TD-10, yang disusul 

oleh pabrikan lain seperti Yamaha, dan Behringer.   

 Dalam perkembangannya drum tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan, baik 

dari segi teknologi, bahan baku, atau bentuk serta ukuran. Selain itu, harga drum set yang relatif 

mahal menyulitkan seseorang untuk bermain drum. Faktor lainnya adalah ukuran drum yang 

sangat besar, dan suara yang dihasilkan oleh drum dapat mengganggu orang lain.  
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 Sehubungan dengan itu, penelitian mengenai drum set yang menghasilkan inovasi atau 

modifikasi merupakan hal yang menguntungkan. Penelitian ini menghasilkan Air Drum di 

mana tidak dibutuhkan alat drum itu sendiri untuk bermain dan hanya dibutuhkan stick drum 

saja. Keuntungan lain ialah bunyi yang dihasilkan tidak akan mengganggu seperti halnya drum 

konvensional. Melalui penelitian ini masalah drum seperti harga yang relatif mahal, ukuran 

drum, dan suara yang mengganggu akan teratasi. 

 Pengukuran untuk menunjang penelitian ini juga akan dilakukan, seperti pengukuran 

Akselerometer, serta pengukuran  dan perbandingan suara yang dihasilkan Air Drum rakitan. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menghasilkan Air Drum berbasis Arduino yang memiliki suara mendekati 

referensi yaitu Air Drum yang diperjual-belikan. 

2. Mendeteksi gerakan stick drum dan kaki untuk dinamika dan bunyi pada Air 

Drum. 

3. Pengukuran sensor akselerometer dan gyroscope. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penyelesaian masalah yang dilakukan tidak menyimpang dari ruang lingkup yang 

ditentukan, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Fokus dalam penelitian ini adalah menghasilkan bunyi drum dengan 

mekanisme ayunan serta sudut stik drum dan mekanisme gerakan kaki yang 

biasa dilakukan pada drum. 

2. Air Drum yang dihasilkan berbasis Arduino dengan sensor akselerometer dan 

gyroscope. 
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1.4 Metode Penelitian 

 Metode Penelitian ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu studi pustaka, pengukuran 

sensor akselerometer, sensor gyroscope, perancangan alat, realisasi alat, finalisasi dan 

pembuatan laporan. 

 Pada tahap studi pustaka, dipelajari berbagai informasi dan data mengenai Arduino, 

sensor gyroscope dan sensor akselerometer. Studi pustaka ini mencakup cara pengukuran 

sensor akselerometer dan sensor gyroscope. Dipelajari pula beberapa teori dasar mengenai 

drumset hingga penggunaan berbagai library yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan 

Arduino dalam pembuatan Air Drum. Informasi tersebut diperoleh dari buku, artikel, dan 

datasheet. 

 Berdasarkan studi pustaka, dilakukan pengukuran, perancangan, dan realisasi dari Air 

Drum berbasis Arduino ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang diuraikan dalam laporan ini terbagi dalam bab - bab 

sebagai berikut: 

 Bab Pertama dari laporan ini terdiri dari latar belakang penelitian, maskud dan tujuan 

penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 Bab Kedua berisi teori-teori umum yang mendukung penelitian, seperti penjelasan 

umum Drum Set, Arduino, Akselerometer, dan Gyroscope. 

 Bab Ketiga membahas mengenai metode penelitian. 

 Bab Keempat membahas proses pemograman dan pembuatan Air Drum. 
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 Bab Kelima membahas hasil pengukuran berdasarkan dari pergerakan Accelerometer 

dan  sensor pada Arduino. 

 Bab Keenam dari laporan ini memuat kesimpulan dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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