
 

68 
Ii Pebri Ramdani, 2017 
KARYA MUSIK VIDEO MAPPING PENGOLAHAN BIJI KOPI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Musik Video adalah sebuah media seni musik baru yang hadir karena 

perkembangan serta kemajuan teknologi yang terus berkembang. Pemanfaatan media 

elektronik menjadi bahan dasar utama dalam penggunaan software ableton dalam 

pembuatan musik video mapping pengolahan biji kopi, berbagai macam media untuk 

menerapkan beberapa ilmu komposisi di media elektronik sangat banyak, dalam hal 

ini penulis menggunakan software ableton. Keunggulan dari software ableton itu 

sendiri selain penggunaanya yang sangat mudah digunakan, dan tampilan yang sangat 

modern, memiliki dua prosedur penggunaan, antaralain yaitu fitur live performance 

dan recording, dalam pembutan musik video ataupun film ableton lebih comfortable 

digunakan oleh penulis, memiliki berbagai fitur yang tidak kalah dalam teknis mixing 

& mastering.  

Perkembangan teknologi dan media seni musik melahirkan musik video 

adalah alasan penulis memilih media ini untuk dikembangkan dan dijadikan sebuah 

pengkaryan. Penulis mengembangkan media dan komposisi bunyi menjadi sebuah 

karya musik video. Musik video menggunakan media komputer ini  dipilih penulis 

sebagai medium berkarya seni-nya karena dianggap medium ini akan lebih menarik 

perhatian apresiator dan sebagai media menyampaikan informasi dengan lebih 

menyenangkan. Karena praktik kesenian ini sering memasukan elemen hiburan dan 

gaya hidup. Ketika seni menjadi salah satu modal utama untuk mengembangkan 

suatu potensial yang ada, disitulah teknologi menjadi hal yang sangat penting juga. 

Karya ini bisa menjadi contoh pemanfaatan media teknologi dibidang musik 

menjadikan salah satu peluang pekerjaan di dunia multimedia, hal yang seharusnya 

sudah terjadi dari dulu namun hal semacam ini harus kembali di kendalikan oleh para 

ahlinya yaitu para seniman. 
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Karya musik video mapping dibuat mengangkat tema proses pengolahan kopi, 

dari mulai pemetikan hingga siap saji. Secara keseluruhan karya yang dibuat oleh 

pembuat video menampilkan aspek yang berkaitan dengan kopi. Banyaknya kedai 

kopi yang hadir di kota-kota besar tidak bersamaan dengan pengetahuan akan kopi 

oleh kebanyakan konsumen. Memang saat ini permintaan akan kopi di Indonesia 

meningkat karena kehadiran kedai-kedai kopi tersebut, namun jika tidak dibarengi 

pengetahuan akan kopi oleh konsumen, kondisi ini akan cepat berbalik ke seperti 

semula yang dimana permintaan akan kopi akan lesu kembali. Kedai kopi yang 

sekarang ada memang menghadirkan desain interior yang menarik sehingga banyak 

dari konsumen yang datang untuk sekedar menikmati suasana kedai, berfoto, atau 

tidak jarang juga untuk ajang eksistensi di jejaring sosial-nya mereka. Bukan karena 

mereka membutuhkan kopi yang terbaik. Kondisi ini sangat di sayangkan jika 

dibiarkan, berbagai macam media informasi dan komunikasi yang sangat bermanfaat 

untuk di apresiasi sangatlah penting disisi lain selain mendapatkan sebuah informasi, 

para apresiator pun mendapatkan banyak pengalaman dalam mengimplementasikan 

bunyi, disinilah peran sebuah karya seni. 

 Dalam hal ini penulis mengangkat salah satu kesimpulan dari karya yang 

sudah dibuat, pembuatan karya menggunakan bunyi-bunyian alami yang diolah 

sedemikian rupa mengunakan media elektronik, hingga mengikuti gerak pada setiap 

scene nya. Mengkolaborasikan unsur bunyi dan gerak yang akan menjadikan cerita 

tentang proses pengolahan biji kopi, yang nantinya menjadi salah satu informasi yang 

menarik untuk di apresiasi. Sebagai salah satu tenaga ahli dalam bidang musik karya 

seni yang patut di apresiasi adalah karya seni yang mengandung berbagai sarana 

informasi dan pembelajaran. Sehingga para apresiator pun mendapatkan banyak 

pengalaman ketika berapresiasi. 
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5.2 Rekomendasi 

Seorang calon pendidik yang berada di wilayah dibidang seni musik sudah 

seharusnya menguasai dasar musik komposisi dan mengembangkannya sesuai dengan 

perkembangan zaman. Seni dan teknologi adalah wujud dari kebudayaan suatu 

masyarakat. Ketika seni berbicara tentang manusia, sosial dan kehidupan, maka itu 

pula lah yang dibicarakan oleh teknologi. Kebudayaan adalah hasil dari manusia yang 

seharusnya membuat mereka semakin manusiawi. Dan sudah seharusnya juga seni 

dan teknlogi yang baik adalah yang bermanfaat untuk manusia. Meskipun dalam 

prakteknya seni hanya menghasilkan trigger untuk masyrakat. 

Harapan penulis, semoga karya ini dapat diterima dan berguna dikehidupan 

masyarakat. Selain itu menjadi motivasi, pengetahuan dan wawasan dalam 

memanfaatkan media baru dalam berkarya seni. Seiring berkembangnya zaman 

menjadi salah satu alternatif dalam berkarya seni bagi mahasiswan dan pendidik di 

bidang musik. 

 


