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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pendahuluan laporan Tugas Akhir 

yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan industri musik memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan antara satu sama lain. Perkembangan teknologi yang semakin 

kompleks mendorong setiap individu maupun kelompok harus menerapkan ke 

dalam segala aktifitas. Pentingnya penggunaan teknologi dapat dirasakan di segala 

bidang, di antaranya berperan dalam dunia hiburan, seperti musik. 

Dalam komposisi musik terdapat unsur birama, tempo, ketukan dan 

dinamika, sehingga sebuah lagu bisa nyaman untuk dinikmati. Disini keberadaan 

metronome sangat diperlukan. Metronome merupakan alat bantu untuk 

menentukan tempo pada sebuah lagu, sedangkan tuner berfungsi untuk menyetem 

sebuah instrumen musik agar terdengar harmonis. Setiap orang mengenal musik 

dan bernyanyi sejak kecil, baik mempelajari secara formal maupun secara non-

formal.    

Dalam mempelajari musik, dikenal sebuah komposisi yaitu pola 12 bar 

blues. Salah satu sekolah musik di Kota Bandung misalnya mewajibkan murid-

muridnya untuk mempelajari materi 12 bar blues. Komposisi ini mempelajari 

bermain pola ritmik, pola iringan bass, akor, dan improvisasi. Hal tersebut 

diperkuat oleh pernyataan Per Dennielsson [W04]: “learning sound and variations 

of the 12 bar blues will greatly improve your playing both melodically and 

harmonically”. Mengacu pernyataan tersebut, jelas mempelajari 12 bar blues 

adalah salah satu metode yang baik untuk belajar melodi dan harmoni. Dalam 
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mempelajari komposisi tersebut, selain didampingi oleh pengajar sekolah musik, 

bisa juga dilakukan dengan bantuan alat atau perangkat lain. 

Pada situs berita detikinet.com [DINT01] tertanggal Rabu (16/11/2011), 

menurut catatan biro riset Gartner, pangsa pasar perangkat Android di seluruh 

dunia telah tembus 52, 5%. Dikutip pula dari detikinet.com [DINT02] tertanggal 

Kamis (22/12/2011) Andy Rubin, Senior Vice President of Mobile Google 

mengatakan sebanyak 700 ribu perangkat berbasis Android diaktivasi setiap hari. 

Sebelumnya, di bulan Mei 2011, tercatat 400 ribu perangkat Android diaktivasi. 

Android diminati karena bersifat terbuka, hal tersebut berdampak pada biaya 

produksi yang murah. 

Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk membangun sebuah 

aplikasi yang dapat mem-bundling fitur metronome, tuner, dan 12 bar blues dalam 

satu paket aplikasi berbasis Android yaitu Guitar Friend for Android. Aplikasi 

tersebut kemudian akan dijadikan laporan Tugas Akhir dengan judul “Aplikasi 

Mobile Guitar Friend for Android berbasis Teknologi Android dan Google API 

Level 4”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dan diselesaikan dalam laporan Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Hal apa saja yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi berbasis Teknologi 

Android dan Google API Level 4? 

2. Bagaimana membangun fitur metronome dan tuner pada aplikasi Guitar 

Friend for Android? 

3. Bagaimana caranya agar pola berlatih komposisi 12 bar blues ditambahkan 

sebagai sebuah fitur pada aplikasi Guitar Friend for Android? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama laporan Tugas Akhir ini adalah membangun sebuah aplikasi 

Guitar Friend for Android berbasis Teknologi Android dan Google API Level 4. 
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Selanjutnya tujuan tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa butir, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Membahas hal-hal yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi berbasis 

Teknologi Android dan Google API Level 4. 

2. Membangun fitur metronome dan tuner pada aplikasi Guitar Friend for 

Android. 

3. Membangun 12 bar blues sebagai sebuah fitur pada aplikasi Guitar Friend for 

Android agar pengguna dapat berlatih pola komposisi 12 bar blues. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan yang didefinisikan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Aplikasi terdiri dari metronome, tuner, dan 12  bar blues berbasis Android. 

2. Target pengguna aplikasi ini minimal sudah mengetahui chord / kunci 

bermain gitar. 

3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk tablet maupun smartphone Android 1.6 / 

API Level 4 ke atas. 

4. Uji coba pada aplikasi yang akan dibangun dilakukan pada perangkat 

Samsung Galaxy Mini / S5570 menggunakan versi 2.3.3 / API level 10, 

karena adanya diferensiasi pada perangkat Android dikhawatirkan akan 

terjadi perbedaan output pada merek dan type tertentu.  

5. Aplikasi ini tidak terhubung dengan jaringan internet. 

6. Fitur time signature / beat pada metronome hanya terdapat quarter note 

(tempo x1).  

7. Tuner dilakukan dengan cara membunyikan instrumen yang akan distem, 

kemudian aplikasi mendeteksi nada. Proses tuner dilakukan hingga aplikasi 

mendeteksi nada yang sesuai dengan keinginan pengguna. 

8. Fitur 12 Bar Blues pada aplikasi ini tidak mempunyai fasilitas pause, 

mempercepat, dan memperlambat tempo.   
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1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan digunakan metodologi sebagai 

berikut: 

1. Eksplorasi dan Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur mengenai 

teknologi Android, teori musik, metronome, tuner, dan komposisi 12 bar 

blues. Literatur yang digunakan didapat dari buku, maupun dari situs web. 

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis kebutuhan peangkat lunak mencakup 

analisis kebutuhan-kebutuhan dari perangkat lunak yang dibangun 

berdasarkan masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. 

3. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

perangkat lunak, yang mencakup perancangan arsitektur, perancangan modul 

aplikasi, dan perancangan antarmuka.  

4. Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi dari analisis dan perancngan 

yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

5. Pengujian Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk menguji, apakah sistem yang telah 

dirancang dan diimplementasikan sudah sesuai dengan hasil analisis yang 

telah dilakukan. 

Sedangkan proses pengembangan sistem akan menggunakan proses 

pengembangan yang telah disediakan pada Teknologi Android. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

Bab satu pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan.  
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Bab dua landasan teori, berisi landasan teori yang digunakan dalam 

analisis, perancangan, dan implementasi Tugas Akhir. 

Bab tiga analisis sistem, berisi analisis cara kerja sistem metronome, 

tuner, dan pola 12 bar blues yang digunakan sebagai dasar dari tahap perancangan 

pada bab selanjutnya. 

Bab empat perancangan sistem, perancangan aplikasi yang meliputi use 

case global aplikasi, use case scenario, class diagram tahap analisis, sequence 

diagram, class diagram, dan desain user interface yang akan digunakan sebagai 

dasar pada bab implementasi.  

Bab lima implementasi sistem, berisi implementasi berdasarkan hasil 

perancangan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga 

dilakukan pengujian aplikasi berdasarkan skenario pengujian yang telah 

disertakan pada bab ini.    

Bab enam penutup, berisi kesimpulan dan saran yang didapat selama 

pelaksanaan Tugas Akhir. 


