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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan musik dunia makin tahun pertumbuhanya kian pesat dan 

berkembang, khusunya di Indonesia musik pada era saat ini telah berbeda dengan musik 

pada masa Indonesia di tahun lalu. Saat ini mayoritas penikmat musik Indonesia lebih 

suka untuk menikmati musik modern dibanding dengan musik daerah. Pada hakikatnya 

musik daerah adalah musik yang tumbuh dan berkembang dinusantara, tetapi pada saat 

ini musik-musik tersebut tidak terlalu menarik perhatian peminat musik dan kurangnya 

sarana sebagai tempat untuk mengembangkan musik daerah tersebut. 

Namun walaupun demikian peminat musik ini masih sangat sedikit, umumnya 

para pemain musik daerah ini adalah para orang-orang tua lombok yang telah mahir 

memainkan alat-alat musiknya. Kurangnya pengetahun dan pengenalan mengenai musik 

derah ini membuat generasi muda kurang begitu mengahargai dan mengapresiasi musik 

daerahnya.Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai musik gamelan maka pada 

makalah ini disajikan beberapa ulasan tentang musik gamelan, mulai dari sejarah, alat 

musik, dan beberapa tokohnya. 

Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dan melestarikan seni kebudayaan 

khas lombok yang bersifat musikal secara tradisional. Banyak sekali kebudayaan di 

Indonesia ini maka perlu mengenalkan kepada masyarakat khususnya anak-anak muda 

dan anak-anak untuk tetap melestarikan kebudayaan karawitan maupun instrumen 

musik yang menggunakan alat musik gamelan dengan cara yang modern yaitu membuat 

sebuah aplikasi gamelan secara virtual yang menarik dan mudah digunakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan latar belakang,  maka dalam penelitian 

ini dibuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang aplikasi  Virtual gamelan berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemrogaman Actionscript 2.0  

2. Bagaimana meniru alat musik gamelan asli kelentang khas lombok diterapkan 

dalam perangkat lunak. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari aplikasi ini adalah kemampuan aplikasi dan apa yang akan 

dilakukan oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi gamelan kelentang secara virtual.  

2. Suara gamelan diambil dari suara asli alat musik kelentang. 

3. Aplikasi mampu dijalankan disemua sistem perasi dekstop dengan menggunakan 

browser yang sudah terpasang plugin flash player. 

4. Aplikasi memperlukan koneksi internet untuk memuat konten-konten yang 

terdapat diserver. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi gamelan khas lombok 

berbasis web sebagai berikut: 

1. Mengenalkan kebudayaan daerah khususnya musik tradisional khas lombok. 
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2. Menarik minat untuk bermain musik tradisional khususnya alat musik 

kelentang. 

3. Mempermudah belajar dan praktek alat musik kelentang khas Lombok. 

1.5      Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis merupakan sarana dalam pengembangan wawasan untuk 

membangun aplikasi berbasis web yang dapat membantu masyarkat 

untuk  mengetahui tentang musik tradisional. 

2. Bagi pemain musik gamelan dapat membantu untuk belajar. supaya 

lebih mahir dalam bermain musik tradisional. 

3. Bagi masyarakat dan orang tua  dapat membantu untuk mengenalkan 

jenis musik tradisioanal khas Lombok. 
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1.6     Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun  dalam beberapa bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisikan latar belakang masalah,rumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat penelitian, sitematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR DASAR TEORI 

Bagian yang  menguraikan secara garis besar tentang teori dasar yang berkaitan 

secara langsung dengan masalah yang  diteliti dan perbandingan sistem yang dibuat 

dengan sistem yang sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bagian ini menjelaskan secara lengkap, setiap langkah eksperimen yang dilakukan 

dalam penelitian terdiri dari analisis kebutuhan yang di gunakan, permodelan dan 

perancangan tampilan awal. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bagian ini menjelaskan bagian program serta tampilan pada menu program yang 

telah di buat. 

BAB V KESIMPULAN 

 Bagian menguraikan akan kesimpulan yang telah di dapatkan serta saran untuk 

mengembangkan sistem yang telah dibuat untuk dikembangkan. 

 

 

 


