
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses rekaman suara adalah proses yang sudah lama dilakukan manusia. 

Sejarah mencatat  bahwa rekaman sudah dilakukan dari masa prasejarah. Ketika 

manusia mencoba mencatat apa yang mereka dengar melalui notasi musik. 

Manusia pun terus mencoba untuk membuat alat-alat mekanikal yang dapat 

memainkan musik secara otomatis. Pada abad ke sembilan, Banu Musa 

bersaudara menemukan instrumen musik mekanikal pertama dalam sejarah umat 

manusia1, yang berupa organ bertenaga air yang dapat memainkan silinder-

silinder dengan jarum-jarum yang terangkat secara otomatis. Alat tersebut 

merupakan konsep awal dari music box yang dapat memainkan nada dengan 

sendirinya menggunakan silinder berputar dengan titik-titik terangkat sebagai 

pemicu nada. Dengan demikian, penemuan Banu Musa bersaudara ini dapat 

disebut juga sebagai percobaan manusia untuk merekam musik ke dalam media 

yang dapat langsung didengar tanpa harus dimainkan terlebih dahulu seperti 

dalam media tertulis. Dengan cepat, teknologi berkembang dan era digital 

recording pun masuk dan mendominasi industri rekaman yang ada di dunia.

Hampir semua rekaman yang dilakukan di dunia sudah berpindah ke sistem 

digital. Selain lebih mudah, hasil yang didapatkan jauh lebih baik dibandingkan 

menggunakan alat-alat analog seperti pita. Kualitas suara yang dihasilkan oleh 
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sistem digital lebih bersih dan tidak mengandung noise seperti pada sistem 

analog. Selain itu, proses editing dalam sistem digital lebih mudah karena tidak 

perlu memotong dan menyambung pita. Semua dapat dilakukan dalam komputer 

dan semua dapat dilakukan secara non-destruktif.

Suara, yang bebentuk gelombang dalam wujud nyatanya, dapat dirubah 

menjadi bentuk yang dapat diproses dalam sebuah alat. Dalam wilayah analog, 

suara ditangkap oleh mikrofon dan dirubah menjadi sinyal elektrik dan dapat 

diukur amplitudonya dengan baik melalui alat  ukur. Dalam wilayah analog, sinyal 

suara bergerak dalam bentuk voltase, dan dapat diukur dengan VU Meter. Dalam 

wilayah digital, sinyal elektrik dari mikrofon dirubah menjadi data biner dan 

diukur dengan menganalisis data digital menggunakan software. Semua perangkat 

lunak yang bisa memproses audio pasti memiliki pengukuran amplitudo sinyal 

audio secara digital, walaupun mungkin tingkat ketepatannya berbeda-beda.

Gambar 1.1 VU Meter Analog

Walaupun berbeda secara teknis, namun pengukuran amplitudo audio secara 

analog maupun digital mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama memiliki 
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maximum peak level. Maximum peak level merupakan tingkat maksimal sinyal 

audio yang dapat diproses oleh sebuah perangkat keras / lunak. Dalam wilayah 

analog, maximum peak level biasanya berada diatas 0 VU, dimana biasanya 

tersedia 3-6 dB headroom sampai maximum peak level. Ketika kita memaksa 

sinyal audio analog mencapai maximum peak level, sinyal audio akan terdistorsi.

Gambar 1.2 Digital Meter dalam software Logic Pro

Dalam wilayah digital, maximum peak level dari amplitudo dapat terukur 

dengan baik dan merupakan angka absolut : 0 dbFS. Secara teknis, data digital 

tidak dapat melampaui 0 dbFS. Apabila kita memaksa data digital melewati 0 

dbFS, maka sinyal audio akan terpotong (clipping) dan menghasilkan distorsi. 

Distorsi yang dihasilkan lebih kasar daripada distorsi yang terjadi dalam maximum 

peak level dalam wilayah analog.

Untuk menghindari clipping tersebut, digunakan audio limiter. Sesuai 

dengan arti katanya, limiter berguna untuk membatasi kekuatan sinyal audio pada 

batas tertentu. Limiter bekerja dengan memotong peak yang mencapai maximum 
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peak level sehingga distorsi dapat dihindari. Dalam proses pembelajaran dan 

waktu, para audio engineer menemukan bahwa limiter dapat dikombinasikan 

dengan penggunaan compressor untuk memaksimalkan volume audio tanpa 

menghasilkan distorsi yang timbul akibat sinyal audio melewati maximum peak 

level. Hal ini rupanya memicu para engineer untuk mulai memacu volume dan 

loudness dari sebuah rekaman. karena secara umum, materi musik yang terdengar 

lebih keras seakan-akan terdengar lebih baik dan lebih menarik perhatian2. Semua 

teknik dynamic compression dilakukan untuk menambah loudness dari sebuah 

rekaman. Hal ini menyulut perang ‘keras’ atau loudness war.

Fenomena loudness war mulai terjadi di era tahun 1990an, ketika beberapa 

engineer mulai mencoba melewati batas loudness yang biasanya. Oasis dengan 

albumnya (What’s The Story) Morning Glory? mencapai RMS level -8dbFS pada 

banyak tracknya3. Hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar pada tahun 1995. 

Pada tahun 1997, Iggy Pop membantu proses remix dan remaster dari album band 

lamanya The Stooges Raw Power, dan berhasil membuat CD rock terkeras 

sepanjang sejarah, dengan rata-rata nilai RMS -4dbFS.

Dalam gambar 1.3 sampai 1.6 kita dapat melihat dampak dari loudness war 

terhadap rekaman lagu Something dari band The Beatles. Rekaman asli dari lagu 

ini dirilis pada tahun 1969 dalam album “Abbey Road”. Dalam tahun-tahun 

kedepan, album ini melalui proses remaster beberapa kali dan secara progresif 
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album ini menjadi semakin keras setiap  kali di remaster. Gambar 1.3 

menunjukkan waveform audio hasil remaster pertama kali pada tahun 1983.

Gambar 1.3 Something - The Beatles - Versi remastered 1983

Pada gambar 1.4, proses remaster menunjukkan perubahan loudness yang 

tidak begitu banyak. Hasil yang terdengar dari hasil remaster ini adalah naiknya 

volume lagu ketika diputar.

Gambar 1.4 Something - The Beatles - Versi remastered 1987
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Pada gambar 1.5, proses remaster menunjukkan perubahan loudness yang 

cukup signifikan, dimana waveform sinyal audio menunjukkan perubahan peak 

level dan average level yang cukup besar secara visual. Hasil yang terdengar dari 

hasil remaster ini adalah semakin besarnya volume lagu ketika diputar.

Gambar 1.5 Something - The Beatles - Versi remastered 1993

Pada gambar 1.6, proses remaster menunjukkan perubahan lebih lanjut 

dibanding gambar 1.5. Peak level naik dengan drastis dan hampir menyentuh 

batas maksimum. Average level pun semakin besar dan juga mendekati batas 

maksimum. Hasil yang terdengar dari hasil remaster ini adalah naiknya volume 

dengan drastis ketika lagu diputar, juga efek listening fatigue yang semakin cepat 

terjadi dibandingkan dengan hasil remaster yang sebelumnya.
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Gambar 1.6 Something - The Beatles - Versi remastered 2000

Sumber : http://www.mk-guitar.com/2008/10/07/loudness-war-louder-is-better-why-cds-

are-reduced-in-dynamics/

Dari tahun 1983, rekaman Abbey Road masih memiliki dynamic range yang 

cukup lebar. Melewati empat kali proses remaster, album ini menjadi makin keras 

pada tahun 2000. Efek dari proses remaster ini adalah makin sempitnya dynamic 

range lagu ini dibandingkan dengan awalnya, dan juga memicu listening fatigue 

yang semakin cepat terjadi ketika mendengarkan rekaman ini, terutama dalam 

versi terakhir seperti yang terlihat pada gambar 1.6. 

Mulai tahun 2000 hingga 2012, fenomena loudness war semakin parah. Hal 

ini pun berdampak pada dunia rekaman di Indonesia. Hampir semua CD yang 

dirilis ke pasaran adalah CD yang loud dan mempunyai dynamic range yang 

sempit. Hal ini sangat memprihatinkan karena dengan menggunakan terlalu 

banyak dynamic range compression, pendengar musik menjadi lebih cepat 

7



mengalami listening fatigue4  dan akhirnya mengurangi kenikmatan dalam 

mendengarkan musik itu sendiri.

Penulis ingin mengajukan judul PENERAPAN KONSEP ANTI 

LOUDNESS DAN ANTI OVER COMPRESSION PADA REKORDING, 

MIXING DAN MASTERING ALBUM  MUSIK “PANORAMA” dalam 

menanggapi fenomena loudness war ini, dengan menghindari membuat rekaman 

yang loud dan menjaga kualitas rekaman agar tidak over-compressed dan baik 

secara estetika musik dan suara.
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1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan dapat terjadi ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. 

Berikut adalah beberapa pertanyaan berdasarkan identifikasi sesuai dengan topik 

bahasan :

1) apa itu loudness?

2) apa itu dynamic range?

3) apa itu compression?

4) apa itu over-compression?

5) apa faktor-faktor yang membuat rekaman yang baik?

6) apa kontribusi sound kepada musik?

7) apakah perbedaan jenis musik membutuhkan sound yang berbeda?

8) apakah kompresi itu baik terhadap musik?

9) bagaimana menghasilkan rekaman musik yang baik?

10) bagaimana perkembangan industri rekaman di Indonesia?

11) bagaimana tingkat pendidikan sound engineer di Indonesia pada 

umumnya?

12) apakah masyarakat Indonesia mengerti tentang kualitas rekaman yang 

baik?

13) apakah masyarakat Indonesia sadar tentang loudness war dan efeknya?

14) bagaimana persepsi pekerja industri sound terhadap loudness war?

15) sudah adakah gerakan anti loudness dari kalangan pekerja industri sound?

16) apakah rekaman dengan tingkat loudness yang baik diterima di 

masyarakat Indonesia?
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1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi masalah dalam proyek ini, maka ada beberapa kata kunci 

penting yang perlu dijelaskan dalam menanggapi konsep anti loudness dan anti 

over compression, yaitu kata loudness dan kata compression itu sendiri.

Compression, atau kompresi, merupakan sebuah proses audio untuk 

mengurangi dinamika sinyal audio. Semua sinyal audio yang amplitudonya 

melewati batas tertentu akan direduksi sejumlah rasio yang sudah ditentukan5. 

Dinamika amplitudo sinyal audio sendiri bisa dijelaskan sebagai variasi peak 

level, dimana peak level bisa rendah dan tinggi sesuai dengan suara yang terekam.

Gambar 1.7 Konsep kompresi audio
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Gambar 1.8 Variasi peak level dalam sebuah rekaman suara

Gambar 1.9 Perbedaan antara sinyal suara sebelum dikompres dan setelah dikompres

Dalam gambar 1.9, dapat kita lihat perbedaan sinyal suara sebelum dan 

setelah diberi kompresi. Efek yang dapat didengar secara langsung adalah punch 

sinyal suara yang berkurang, walaupun secara persepsi suara tersebut memiliki 

kekerasan yang sama. Hal ini diakibatkan oleh peak sinyal suara yang direduksi 

oleh penggunaan kompresor.

Loudness didefinisikan oleh kamus online Merriam Webster sebagai the 

attribute of a sound that determines the magnitude of the auditory sensation 
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produced and that primarily depends on the amplitude of the sound wave 

involved6. Menurut penjelasan tersebut, hubungan loudness sangat erat dengan 

amplitudo sebuah suara. Namun, secara audio amplitudo ini dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu peak level dan average level. Karena pendengaran manusia lebih 

condong merespon terhadap average level, maka loudness pun diasosiasikan 

terhadap tingginya average level dari amplitudo sinyal audio. Untuk 

mempertajam, loudness menjadi masalah ketika dalam wilayah digital, sinyal 

suara diproses dengan compressor dan limiter untuk memaksimalkan average 

level dalam program audio tersebut. Sebuah program audio dapat disebut semakin 

loud ketika selisih antara peak level dan average level semakin kecil.

Dynamic range dalam penjelasan yang luas, berarti selisih dari suara 

terkeras dan suara terkecil yang dapat dihasilkan7. Dalam sebuah sistem audio, 

dynamic range berarti selisih dari suara terkeras yang dapat dihasilkan dengan 

suara terlembut yang dapat dihasilkan sistem tersebut. Namun, dalam proyek 

penerapan konsep anti loudness dan anti over compression ini, definisi dynamic 

range yang akan dipakai adalah selisih dari nilai peak tertinggi dengan RMS 

tertinggi dalam sebuah program audio. Definisi ini erat berkaitan dengan 

loudness, karena dengan kecilnya selisih antara peak dan RMS, maka program 

audio tersebut semakin terkompresi dan semakin loud, dan dapat disebut dengan 

berdynamic range kecil.

Sebelum melihat kompresi, loudness, dan dynamic range dalam program 

audio, kita harus terlebih dahulu mengerti bagaimana rangkaian proses pembuatan 
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program audio dilakukan. Dalam hal ini, rangkaian pembuatan program audio 

yang akan dijelaskan sesuai dengan relevansi terhadap  penelitian ini adalah 

program audio musik, dalam bentuk album. 

Proses rekaman merupakan proses yang sangat panjang. Recording dimulai 

ketika suara yang dihasilkan instrumen musik ditangkap oleh mikrofon, lalu di 

hantarkan melalui kabel ke dalam analog to digital converter. Alat tersebut 

merubah sinyal elektrik dari mikrofon menjadi data biner dan ditulis ke dalam 

had-drive komputer. Dari file yang sudah terekam, suara-suara tersebut kemudian 

digabungkan agar berbunyi bersama dalam proses yang dinamakan mixing.  

Proses suara dalam mixing bisa berupa volume balancing, ekualisasi, kompresi 

individual maupun grup, penambahan reverb, delay, panning, dan banyak lagi. 

Setelah berbagai suara sudah berbunyi bersama dengan baik, maka proses terakhir 

adalah proses mastering, dimana hasil mix tersebut diatur ekualisasi frekuensinya 

dan diberikan kompresi akhir, dimana kompresi diberikan secara menyeluruh 

terhadap program audio.

Hasil mix yang baik harus memiliki beberapa faktor, yaitu :

1) balance - relasi volume dari berbagai elemen suara yang ada di musik

2) frequency range - semua spektrum frekuensi terrepresentasikan dengan 

baik

3) panorama - elemen musikal diletakkan dengan baik dalam soundfield 

yang ada (panning)

4) dimension - adanya elemen yang pelan (terdengar di belakang) dan ada 

yang keras (terdengar di depan) membuat adanya staging dalam sound
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5) dynamic - bagian musik ada yang keras dan ada yang lembut ataupun 

konstan, tergantung dari konteks musikalnya

Dari kelima faktor mixing yang baik ini, hasil mix tersebut dapat dinilai lebih 

mendetail dari :

1) cleanliness - seberapa bersih hasil mix tersebut (tidak ada noise, distorsi, 

hiss, click, dan sebagainya)

2) clarity - semua elemen dalam musik harus jelas terdengar

3) level - tidak ada suara yang terlalu kecil ataupun terlalu besar, semua 

disesuaikan dengan konteks musikal yang ada

4) balance - terdapat keseimbangan dalam spektrum suara dan frekuensi, 

dan juga keseimbangan dalam sound staging

5) genre test - musik yang sudah di mix sebisa mungkin senada dengan 

konteks jenis musiknya

6) environment test - musik yang sudah di mix harus bisa di putar dalam 

berbagai sistem audio tanpa masalah, baik sistem besar maupun sistem 

kecil

Dalam menilai hasil akhir, kompresi berlebihan dapat menyebabkan faktor 

clarity dan level menjadi tidak jelas. Hal ini bisa terjadi karena fungsi utama dari 

kompresi adalah mereduksi dynamic range. Bila ini dilakukan ke dalam satu jenis 

suara saja tentu hal ini tida akan jadi masalah. Namun, hal ini sangat menjadi 

masalah ketika produk mix yang sudah jadi (sudah dalam bentuk file stereo) 

diberikan kompresi berlebihan dalam tahap mastering. Semua suara yang sudah 
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diatur dalam mixing, dalam hal seberapa keras dan lembutnya, menjadi keras 

semua karena kompresi tadi. Hal ini menjadikan faktor level kurang baik karena 

kecenderungan suara yang ada seluruhnya menjadi keras. Faktor clarity disini 

juga terganggu karena dengan membuat seluruh suara jadi keras, maka semua 

suara yang terdengar akan berkompetisi untuk didengarkan, bahkan bisa 

cenderung menutupi suara lain yang sudah ada. Apabila kompresi yang diberikan 

terlalu banyak hingga menghasilkan distorsi, maka faktor cleanliness pun bisa 

terganggu.

1.4 Rumusan Masalah

Masalah utama yang penulis rasakan dalam hasil rekaman dewasa ini, 

terutama di Indonesia, adalah masalah kompresi yang berlebihan, yang 

menyebabkan loudness dan menjadikan program audio berdinamika sempit.  

Beberapa hal yang dapat dihasilkan oleh kompresi berlebihan adalah terjadinya 

distorsi, semakin cepat terjadinya listening fatigue, keseimbangan suara yang 

cenderung hanya ingin keras, dan hilangnya dinamika baik secara musikal 

maupun secara audio. Dari penjelasan tersebut, maka rumusan masalah yang 

diajukan melalui tugas akhir ini adalah : Bagaimana cara menghasilkan rekaman 

audio yang nyaman didengar, tidak terkompresi berlebihan dan tidak loud, 

memiliki dynamic range

tinggi, serta berkualitas tinggi?
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1.5 Tujuan dan Manfaat Proyek

Tujuan penulis membuat proyek ini adalah untuk mencoba memerangi 

loudness war yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia dalam industri 

rekaman, khususnya di Indonesia. Sangat sedikit produk rekaman musik di 

Indonesia yang mementingkan kualitas audio yang dirilis ke pasaran. Mayoritas 

rekaman musik yang keluar adalah ‘adu keras volume’ agar menarik perhatian dan 

terdengar lebih keras di radio, televisi, ataupun internet. Padahal, kerasnya volume 

dari musik tidak menjamin kualitasnya baik, apalagi dengan banyak kompresi 

yang justru mendegradasi kualitas audio yang ada. Dengan adanya proyek ini, 

penulis berharap kesadaran akan kualitas audio di Indonesia meningkat, dan 

penulis mencoba membuktikan bahwa tidak semua rekaman yang ‘keras’ lebih 

baik daripada rekaman yang ‘biasa saja’ secara volume.

Manfaat yang didapat dari pembuatan proyek ini adalah untuk portfolio bagi 

penulis. Selain itu, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dalam proses 

rekaman, mixing dan mastering yang sesungguhnya, dari proses pre-produksi 

sampai proses akhir pengerjaan album harus dikerjakan dengan hati-hati dan 

sungguh memperhatikan kualitas audionya.

1.6 Proyek Ditinjau dari Sudut Pandang UPH

Peminatan Sound Design yang ada di Conservatory of Music UPH baru 

dibuka pada tahun 2007. Di Indonesia sendiri hanya sedikit bahkan belum ada 

tempat pendidikan untuk jenjang Strata Satu di bidang Sound Design. Oleh karena 

itu, penulis sendiri yang merupakan angkatan kedua yang masuk ke peminatan 
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Sound Design di UPH, yakin untuk dapat memberikan pandangan baru bahwa 

dunia Sound Design merupakan dunia yang menjanjikan untuk masa depan 

seseorang. Menjanjikan, dalam arti bahwa Sound Design bisa berkembang ke arah 

yang baik dan dapat memperbaiki pandangan masyarakat umum yang cenderung 

kurang menghargai profesi ini dengan cara memberikan hasil karya yang baik dan 

berkualitas, serta mempunyai keunggulan dibanding dengan orang lain yang tidak 

mengambil pendidikan ini namun mempunyai profesi serupa. Penulis juga ingin 

membuktikan bahwa Indonesia punya Sound Designer yang berkualitas dan bisa 

memberikan perbedaan dengan latar belakang pendidikan yang berasal dari 

Universitas Pelita Harapan.

1.7 Sound Design

Sound Design adalah proses menentukan, memperoleh, memanipulasi atau 

menghasilkan elemen suara. Hal ini dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu 

termasuk pembuatan film, produksi televisi, teater, rekaman musik, live 

performance, animasi, dan video permainan. 

Sound Design merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam 

rekaman musik, karena dengan adanya desain, pesan yang ingin disampaikan 

melalui musik bisa didukung dengan baik melalui suara sebagai medium 

penghantar musik tersebut.
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