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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Suara tiga dimensi yang muncul akibat dari reknik binaural,
holophonics, pada karya Virtual As parabot memang tidak memusatkan
fokus kepada komposisi musik, akan tetapi karya virual As perabot dalam
bentuk 3D, ini sangat memusatkan fokus terhadap desing suara, Binaural
holophonics bukanlah penemuan baru yang terlahir di bidang musik
multimedia, hal ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa binaural record
telah ditemukan sejak tahun 1839 oleh seorang ilmuan jerman yang
beranama H.W. Dove1, dan holophonics yang ditemukan oleh hugo
Zuccarelli pada tahun 19802.
Virtual as perabot menghadirkan suasana di dalam ruang perabot
dan di luar perabot dengan menghadirkan suasana dalam ruang seperti
ketam manual,ketam electrik,gergaji,dan pemotongan kayu dan suasana
di luar ruang outdor dengan suara motor ,mobil suara manusia suara

1 (http://psikotronika.blogspot.com/2008/07/sejarah-stimulasi-gelombang-otak.html) Rabu,
17 juli 2013
2 (http://ahmedgeblek.blogspot.com/2011/01/binaural-transaural-dan-holophonics.html)
rabu, 26 januari
2011.
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pemotongan kayu. kesimpulan karya virtual

audio As perabot dalam

bentuk 3D sound.
Garapan teknik binaural yang digunakan adalah macing microphone
xyh5 dengan combinasi zoom q8 vidio hendy recorder dan headphone monitor
samson sr 850 di gunakan untuk proses ruang indor dan outdor teknik
kedua dengan beringer xeniq 1002 usb combinasi microphone samsons c01
condenser dan monitoring dengan headphone samson sr 850 untuk sampling
indor, garapan teknik menuju holophonics berupa D.A.W cubase 5-dengan
plug in compresor,denoise,bounce dll, garapan selajutnya takaran akustic
ruang panjang kali lebar kali tinggi (PxLxT) untuk mencari volume ruang,
dan metode mencari luas permukaan ruang pxl-pxt-lxt, pengukran jarak
ruang akustik indor sehingga virtual audio as perabot dalam bentuk 3D
sound tercipta !
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B. SARAN
a. karya virtual audio As perabot dalam bentuk 3D sound adalah
karya multimedia suasana yang terjadi dalam ruang perabotan
kayu yang bernama as perabot, dalam dunia musik multimedia
banyak hal yang dikembangkan untuk kedepannya dan untuk
dunia musik sendiri mutimedia sangat di perlukan , setidaknya
para pembaca tau bagaimana suara yang baik.
b. Banyak pembagian jenis komposisi sound ,dan komposis musik
contoh kalau di badang sound yaitu bianaural dan holophonic
,dibidang musik alustrasi ,music programa ,music jingle ,dan
sound engineer live record,music film,saran penkarya untuk minat
musik multimedia agar mengarap sound engineer live record
multitreck yang belum terjamah selama ini.
c. Saya harap minat multimedia akan terus ada di musik isi padang
panjang ini karena dalam pengalaman pengkarya ,sound sama
penting nya dengan musik, percuma kalau hanya belajar musik
kalau tidak mengerti suara(sound) ,dan itu kalau anda ingin
memperdengarkan musik anda !musik dan sound bagi saya ibarat
input dan output di sebuah pertunjukan besar.
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