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Abstrak 

Angklung adalah suatu instrumen musik yang berasal dari Jawa Barat, Indonesia, yang terbuat dari bambu. 
Dalam suatu penampilan angklung dibutuhkan lebih dari satu orang pemain yang membentuk suatu paduan 
angklung. Beberapa penelitian telah banyak dilakukan untuk mengatasi permasalahan bentrok nada, yaitu 
keadaan dimana satu pemain angklung harus memainkan lebih dari satu angklung yang dipegangnya pada 
saat yang bersamaan. Namun pendistribusian penempatan posisi pemain yang dapat menghasilkan suatu 
penampilan paduan angklung dengan kualitas suara yang baik belum dipertimbangkan. Untuk itu, dalam 
penelitian ini akan dikaji mengenai pendistribusian posisi pemain angklung sehingga nada angklung tersebar 
merata. Distribusi pemain angklung dianalogikan sebagai distribusi muatan titik yang disimulasikan 
menggunakan metode algoritma genetika. Pendistribusian yang optimal diperoleh dengan meminimumkan 
energi total dalam sistem. Pengujian pun dilakukan dengan mensimulasikan distribusi pemain angklung 
untuk sebagian lagu Es Lilin dan Twinkle Twinkle Little Stars. Simulasi dilakukan terhadap beberapa variasi 
jumlah pemain dan pasangan main tanpa bentrok nada. Hasil simulasi menunjukkan posisi pemain angklung 
dengan nada yang tersebar merata. 

Kata-kata kunci: Algoritma genetika, angklung, muatan titik, pendistribusian pemain angklung 

PENDAHULUAN 

Angklung merupakan sebuah alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik ini terbuat dari dua 
batang tabung bambu yang ditancapkan pada suatu bingkai bambu. Jenis kesenian yang termasuk dalam 
rumpun angklung di Jawa Barat berjumlah 21 jenis [1]. Dalam makalah ini, digunakan jenis angklung 
Sunda/Indonesia atau Angklung Padaeng. 

Angklung dapat dibawakan dalam penampilan arumba dan juga paduan angklung. Pada penampilan 
paduan angklung, dibutuhkan pemain angklung yang cukup banyak di mana setiap pemain memegang lebih 
dari satu angklung pada waktu yang bersamaan. Namun, setiap pemain tidak dapat membunyikan lebih dari 
satu angklung yang dipegangnya dalam waktu bersamaan dan juga dalam selang waktu yang singkat. Ketika 
hal tersebut terjadi, maka pemain tersebut memegang angklung yang bentrok. Keadaan bentrok menyebabkan 
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 beberapa nada tidak termainkan sempurna sehingga bunyi yang dihasilkan menjadi kurang bagus untuk 
didengar.  

Metode untuk mengatasi keadaan bentrok ini yaitu metode tonjur. Metode tonjur digunakan untuk 
menentukan pendistribusian angklung ke pemain dengan menghindari keadaan bentrok [2]. Namun, metode 
ini masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya yaitu memakan waktu yang cukup lama dan harus 
dilakukan dengan ketelitian yang tinggi. Selain itu, pendistribusian dan penempatan pemain angklung pun 
harus diatur sedemikian rupa supaya suara angklung terdengar merata, tidak dominan pada satu sisi saja. 

Metode komputasi tonjur yang sudah pernah dilakukan, diantaranya yaitu melalui metode graf [3],  Music 
XML [4], dan pendistribusian angklung dan komputasi tonjur dengan menggunakan bahasa C [5]. Namun, 
ketiga metode tersebut hanya untuk pendistribusian angklung ke pemain, tidak dengan penempatan posisi 
sehingga masih dibutuhkan metode untuk mendistribusikan pemain angklung ke posisi agar nada-nada 
angklung yang dimainkan tersebar secara merata. Pendistribusian pemain angklung ke posisinya 
menggunakan persamaan yang ada dalam ilmu fisika yaitu persamaan energi distribusi muatan titik (the 
energy of a point charge distribution) [6]. 

Dalam penelitian ini, dilakukan pendistribusian angklung ke pemain menggunakan komputasi 
tonjur [5] yang kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian penempatan pemain angklung dengan 
mengadaptasi persamaan energi distribusi muatan titik. Hal ini dilakukan agar pemain angklung tersebar 
merata dan tidak dominan pada satu sisi saja sehingga suara yang dihasilkan lebih merata. 

 
 

DATA EKSPERIMEN 

Data Hasil Tonjur 

Berdasarkan metode yang dilakukan oleh Putri Mustika W. [5], metode tonjur dilakukan dalam dua tahap. 
Tabel tonjur yang menunjukkan banyaknya kemunculan suatu nada diperoleh pada tahap pertama. Tahapan 
ini dilakukan secara manual dan selanjutnya dituliskan dalam file *.txt yang kemudian akan menjadi masukan 
untuk tahapan berikutnya. Hasil tonjur manual pada kedua lagu akan digunakan untuk mendapatkan data 
mengenai nada-nada yang dimainkan dan jumlah kemunculan nada yang dihitung berdasarkan jumlah 
ketukannya. Tahap berikutnya adalah mengkomputasikan hasil dari tonjur manual. Pada penelitian ini, 
komputasi dilakukan dengan membuat program yang menggunakan bahasa C. Tahapan ini memberikan hasil 
berupa tabel yang menunjukkan jumlah bentrok antar nada. 

Setiap lagu memiliki keteraturan nada dan karakteristik yang berbeda-beda sehingga solusi umum perlu 
dibuat. Dari data yang diperoleh, dibuat 11 macam solusi untuk lagu Es Lilin dan 7 macam solusi untuk lagu 
Twinkle Twinkle Little Stars (empat data diambil dari referensi dan tiga data terakhir dilakukan kembali 
proses pengambilan data) dengan variasi batas kelas atas dan batas kelas bawah. Namun, masih terdapat 
beberapa nada yang tidak bisa memenuhi syarat distribusi, yaitu nada sisa. 

 
Tabel 1. Data syarat batas kelas, jumlah pemain, dan jumlah sisa nada lagu Es Lilin 

Batas Kelas 
Atas 

Batas Kelas 
Bawah 

Kelas 
3 

Kelas 
2 

Kelas 
1 

Jumlah 
Pemain 

Jumlah Sisa 
Nada 

60 30 3 6 12 118 1 
70 30 1 8 12 41 5 
70 20 1 10 10 58 2 
50 20 6 5 10 215 0 
65 20 2 9 10 122 0 
65 10 2 10 9 122 0 
65 30 2 7 12 87 2 
55 20 4 7 10 186 1 
60 20 3 8 10 160 0 
70 40 1 6 14 30 7 
70 35 1 7 13 35 6 

 
 
 
 
 
 
 

ISBN : 978-602-19655-9-7 523



PROSIDING SKF 2015 

                                                                                                
16-17 Desember 2015 

 Tabel 2. Data syarat batas kelas, jumlah pemain, dan jumlah sisa nada lagu Twinkle Twinkle Little Stars 
Batas Kelas 

Atas 
Batas Kelas 

Bawah 
Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 Jumlah 

Pemain 
Jumlah 

Nada Sisa 
90 40 2 4 8 14 1 
90 50 2 1 11 4 8 
90 30 2 10 2 26 1 

100 50 1 2 11 3 11 
100 40 1 5 8 8 2 
100 30 1 11 2 14 1 
60 40 3 3 8 15 1 

 
Jumlah pemain angklung berbanding lurus dengan jumlah angklung yang dimainkan, sedangkan jumlah 

pemain dan jumlah angklung berbanding terbalik dengan jumlah sisa nada. Untuk penampilan paduan 
angklung yang ideal dan optimal, seluruh nada dalam lagu bisa dimainkan dengan baik oleh jumlah pemain 
yang cukup efisien. Hal tersebut berarti dibutuhkan jumlah pemain yang tidak terlalu banyak. 

Dari data yang diperoleh dari proses komputasi tonjur, hasil tonjur untuk lagu Es Lilin tidak menunjukkan 
hasil yang optimal dan efektif untuk didistribusikan posisi pemainnya. Oleh karena itu, dipilih dua data 
terbaik untuk distribusi yang efektif pada lagu Twinkle Twinkle Little Stars, yaitu data dengan syarat batas 
100 dan 40 dengan jumlah pemain 8 orang dan jumlah sisa nada sebanyak 2 nada serta data dengan syarat 
batas 90 dan 40 dengan jumlah pemain 14 orang dan jumlah sisa nada sebanyak 1 nada. Pasangan main untuk 
kedua variasi data tersebut disajikan dalam tabel berikut. 

 
Tabel 3. Data pasangan main angklung dengan jumlah pemain 8 pemain dan 14 pemain 
Pemain ke- Nada yang dimainkan 

Pemain ke-1 2a, 1b, 2b 2a, 1b, 2b 
Pemain ke-2 2a, 2d, 2f 2a, 2d, 2f 
Pemain ke-3 2a, 3f 2a, 3f 
Pemain ke-4 2, 2c, 2b 2c, 2e, 2b 
Pemain ke-5 2g, 2e, 2b 2e, 3a, 3d 
Pemain ke-6 2g, 3c, 3a 3c, 3a, 3d 
Pemain ke-7 2g, 2e, 3a 2c, 3g, 2b 
Pemain ke-8 2g, 3g, 2b 2a, 1b, 2b 
Pemain ke-9 - 2a, 2d, 2f 
Pemain ke-10 - 2a, 3f 
Pemain ke-11 - 2g, 2e, 2b 
Pemain ke-12 - 2g, 2e, 2b 
Pemain ke-13 - 2g, 3c, 3a 
Pemain ke-14 - 2g, 3g, 2b 
Jumlah angklung 23 40 

 
 

PROSES PENDISTRIBUSIAN PEMAIN ANGKLUNG DENGAN METODE 
ALGORITMA GENETIKA 

Untuk tahap selanjutnya, akan diadopsi persamaan energi distribusi muatan titik untuk menganalogikan 
distribusi nada angklung dalam suatu penampilan paduan angklung untuk penempatan pemain angklung. 
Urutan pemain ke 1 sampai ke n dari hasil tonjur pada proses sebelumnya tidak harus ditempatkan secara 
berurutan. Posisi pemain-pemain tersebut akan ditentukan berdasarkan optimisasi nilai distribusi muatan 
menggunakan algoritma genetika.  

Pada tahap inisiasi awal, akan ditentukan populasi berisi empat kromosom di mana pemilihan urutan gen 
dalam kromosom ini akan ditentukan secara acak. Dari keempat kromosom ini dilakukan seleksi dengan 
menggunakan metode roulette wheel atau Mesin Roulette. Pada proses seleksi ini, nilai fitness dari masing-
masing kromosom diperoleh menggunakan  persamaan energi. Persamaan yang digunakan yaitu persamaan 
(2) dengan analogi muatan sebagai nada angklung. 
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 i = posisi pemain ke i 
j = posisi pemain ke j 
 
Dalam persamaan tersebut, dilakukan beberapa asumsi dan penyederhanaan sehingga dihasilkan persamaan: 
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i j
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Q Q
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r= +

= ∑  (2) 

 
sehingga untuk keseluruhan nilai W menjadi 
 

 
1

,
N

total i
i

W W
=

=∑  (3) 

Nilai W yang kecil menunjukkan jarak antar pemain angklung dengan nada yang sama cukup jauh, tidak 
berdekatan. Kondisi tersebut akan memberikan hasil pendistribusian yang optimal di mana setiap nada akan 
tersebar secara merata. Dengan mengadopsi persamaan energi ini, ditentukan nilai fitness function, F(x), 
sebagai berikut: 

 
 ( ) ( )1 iF x W x= −  (4) 
 
dengan x merepresentasikan kromosom. Persamaan tersebut menunjukan semakin kecil nilai Wi, maka F(x) 
akan mendekati 1. 

Dalam proses seleksi ini, diperoleh dua parents yang selanjutnya akan mengalami proses 
reproduksi/kawin silang (crossover) sehingga diperoleh dua anak. 

 

HASIL DAN ANALISIS 

Pemodelan pendistribusian dilakukan dengan memasukkan jumlah pemain dan pasangan main yang 
diperoleh dari hasil tonjur yang dikonversikan ke dalam bilangan integer dengan ketentuan pada tabel berikut 
ini. 
 

Tabel 4. Tabel konversi nada ke bilangan integer 
Nada 

(notasi) 
Oktaf 1 Oktaf 2 Oktaf 3 

C (c) 1 13 25 
C# (C) 2 14 26 
D (d) 3 15 27 
D# (D) 4 16 28 
E (e) 5 17 29 
F (f) 6 18 30 
F# (F) 7 19 31 
G (g) 8 20 32 
G# (G) 9 21 33 
A (a) 10 22 34 
A# (A) 11 23 35 
B (b) 12 24 36 

 
Selanjutnya angka-angka tersebut dibuat dalam file .txt sesuai dengan pasangan main yang telah diperoleh. 
 

Untuk mempermudah proses pencarian solusi, dilakukan simulasi komputasi dengan menggunakan 
program GUI Matlab R2009a. File yang telah dibuat dengan format .txt, yang berisi data nada-nada angklung 
yang dimainkan tersebut di-input ke dalam program GUI kemudian program dijalankan dengan menentukan 
kriteria penghentian simulasi, yaitu iterasi dan Wmax untuk masing-masing variasi jumlah pemain. Gambar di 
bawah ini merupakan tampilan GUI yang digunakan untuk mendapatkan solusi. 
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Gambar 4. Tampilan software pendistribusian posisi pemain angklung dengan algoritma genetika menggunakan GUI 
Matlab R2009a sebelum input data serta program dijalankan 

 
Setelah melakukan input data, tentukan jumlah iterasi dan Wmax yang diinginkan lalu klik tombol ‘Mulai’. 
 

Hasil Pendistribusian dengan 8 Pemain Angklung 

Dengan melakukan 10 kali replikasi dengan jumlah iterasi 100 dan variasi Wmax 0,24 pada hasil tonjur 
dengan 8 pemain, maka dihasilkan data dengan masing-masing nilai fitness dan Wtotal.  

Dari data distribusi pemain yang dihasilkan, diperoleh grafik iterasi terhadap Wtotal minimum. Di bawah 
ini merupakan grafik yang dipilih dari dua nilai Wtotal yang terkecil, yaitu replikasi ke-3 dan replikasi ke-1. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5. Grafik jumlah iterasi terhadap Wmax untuk replikasi (a) ke-3 dan (b) ke-1 
 

Dari hasil yang diperoleh, dapat dilihat bahwa pemain yang memegang nada angklung yang sama cukup 
tersebar merata. Nilai Wtotal  yang didapatkan dari setiap replikasi hampir mendekati nilai Wmax yang 
diharapkan. Dapat dilihat dari variasi posisi pemain pada Tabel 4.4, untuk tiga nilai Wtotal terkecil terdapat 
kemiripan pola, salah satunya yaitu posisi pemain ke-1 dan pemain ke-7 yang berdekatan. Dilihat dari 
keseluruhan, hampir di semua posisi untuk pemain ke-3 dan pemain ke-5 serta pemain ke-2 dan pemain ke-8 
ditempatkan berdekatan. Hal ini disebabkan karena pemain-pemain yang ditempatkan berdekatan tersebut 
memegang nada-nada angklung yang berbeda-beda. 

 Ilustrasi posisi pemain angklung dan pasangan angklung yang dimainkan ditampilkan pada gambar 
berikut. 
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(a) (b) 

 
Gambar 6. Ilustrasi hasil distribusi posisi 8 pemain angklung dan pasangan main angklung dengan replikasi (a) ke-3 dan 

(b) ke-1 
 

Hasil Pendistribusian dengan 14 Pemain Angklung 

Dengan melakukan 10 kali replikasi dengan jumlah iterasi 100 dan variasi Wmax 0,5 pada hasil tonjur 
dengan 14 pemain, maka dihasilkan data dengan masing-masing nilai fitness dan Wtotal 

Dari data distribusi pemain yang dihasilkan, diperoleh grafik iterasi terhadap Wtotal minimum. Di bawah 
ini merupakan grafik yang dipilih dari dua nilai Wtotal yang terkecil, yaitu replikasi ke-8 dan replikasi ke-7. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Gambar 7. Grafik jumlah iterasi terhadap Wmax untuk replikasi (a) ke-8 dan (b) ke-7 

 
Dari hasil yang diperoleh, dapat dilihat bahwa pemain yang memegang nada angklung yang sama cukup 

tersebar merata. Nilai Wtotal  yang didapatkan dari setiap replikasi hampir mendekati nilai Wmax yang 
diharapkan. Dapat dilihat dari keseluruhan variasi posisi yang dihasilkan, hampir di semua posisi untuk posisi 
pemain ke-1 dan pemain ke-9, pemain ke-1 dan pemain ke-3, atau ketiga pemain tersebut ditempatkan 
berdekatan. Selain itu pemain ke-7 dan pemain ke-6 serta pemain ke-8 dan pemain ke-13 ditempatkan 
berdekatan pula. Hal ini disebabkan karena pemain-pemain yang ditempatkan berdekatan tersebut memegang 
nada-nada angklung yang berbeda-beda. Dari pemain-pemain yang berdekatan tersebut dapat dibentuk 
kelompok kecil, misalnya pemain ke-1, pemain ke-3, dan pemain ke-9. Lalu kelompok yang kedua berisi 
pemain ke-2, pemain ke-13, dan pemain ke-8. Kelompok yang terakhir berisi pemain ke-5, pemain ke-7, dan 
pemain ke-12. Dari kelompok-kelompok kecil tersebut dapat dibentuk menjadi suatu paduan angklung 
dengan pemain yang memegang nada angklung yang sama tersebar secara merata.  

 Ilustrasi posisi pemain angklung dan pasangan angklung yang dimainkan ditampilkan pada gambar 
berikut. 
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(a) (b) 
 

Gambar 8. Ilustrasi hasil distribusi posisi 14 pemain angklung dan pasangan main angklung dengan replikasi (a) ke-8 dan 
(b) ke-7 

 

Analisis 

Dari hasil tonjur yang didapat, lagu Es Lilin tidak menghasilkan jumlah pemain yang optimal dan efektif. 
Oleh karena itu penulis menggunakan hasil tonjur dari lagu Twinkle Twinkle Little Stars. Dari data tersebut, 
penulis memilih dua formasi jumlah pemain, yaitu 8 pemain dan 14 pemain. Kedua formasi tersebut dipilih 
karena dari hasil tonjur yang diperoleh, pasangan angklung dan nada angklung yang terdistribusi tidak 
dominan pada salah satu nada saja dan jumlah sisa nada yang dihasilkan sangat sedikit dan jumlah pemain 
yang dihasilkan pun cukup efektif. 

Hasil pendistribusian pemain angklung ke posisi menunjukkan adanya perbedaan Wtotal yang dihasilkan 
dari setiap variasi jumlah pemain. Pada pendistribusian dengan 8 pemain, Wtotal yang didapat lebih kecil dari 
pendistribusian dengan 14 pemain. Hal ini dapat terjadi karena pada formasi 14 pemain, terdapat beberapa 
angklung dengan nada yang sama yang dimainkan oleh banyak pemain sehingga jarak antar pemain yang 
memegang nada yang sama tesebut lebih dekat sehingga nilai Wtotal yang dihasilkan pun lebih besar. Hasil 
yang didapat dari pendistribusian kedua formasi tersebut sudah cukup optimal karena Wtotal yang dihasilkan 
hampir mendekati nilai Wmax yang diharapkan. Pemain yang memegang angklung dengan nada yang sama 
sudah tersebar cukup merata sehingga tidak dominan pada satu sisi saja. Meskipun masing-masing variasi 
terlihat memiliki susunan urutan yang berbeda, pada hasil penelitian ini terdapat beberapa pola pemain yang 
berdekatan pada kedua variasi jumlah pemain. Pola dari formasi hasil pendistribusian tersebut memiliki 
kemiripan dari beberapa replikasi pada masing-masing variasi jumlah pemain. Hasil simulasi penempatan 
pemain menunjukkan adanya pola kelompok-kelompok kecil yang posisinya selalu berdekatan. Dari kedua 
hasil pendistribusian tersebut, simulasi pendistribusian atau penempatan pemain angklung ke posisinya 
masing-masing dapat diterapkan. 

 

KESIMPULAN 

Jumlah pemain minimum yang ideal untuk suatu penampilan paduan angklung dalam penelitian kali ini 
adalah 8 pemain. Hasil tonjur menunjukkan jumlah pemain dan sisa nada. Hasil tonjur lagu Es Lilin tidak 
digunakan untuk proses selanjutnya karena data yang diperoleh tidak menunjukkan jumlah pemain yang 
cukup optimal dan efektif. Oleh karena itu digunakan hasil tonjur dari lagu Twinkle Twinkle Little Stars 
dengan formasi jumlah pemain 8 pemain dan 14 pemain. 

Data hasil tonjur yang terbaik digunakan untuk melakukan pendistribusian pemain angklung. Pada 
pendistribusian dengan 8 pemain, Wtotal yang didapat berkisar 0,24, sedangkan untuk 14 pemain berkisar 0,5. 
Nilai Wtotal yang didapat sudah mendekati nilai Wmax yang diharapkan. Dari kedua hasil pendistribusian 
tersebut, simulasi pendistribusian dan penempatan pemain angklung dapat diterapkan sehingga pemain 
angklung tersebar secara merata. 

Dalam penelitian ini, lagu yang digunakan masih cukup sederhana dan hanya pada beberapa bagian lagu 
saja. Metode tonjur ini masih dapat digunakan dengan menambah batasan masalah seperti kompleksitas lagu, 
jumlah minimal dan maksimal pemain. 
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 Pada proses pendistribusian pemain angklung dengan menggunakan metode Algoritma Genetika, jumlah 
kromosom dalam satu populasi dapat ditambah supaya proses cross over lebih bervariasi. Studi yang telah 
dilakukan menghasilkan hasil yang cukup baik. Dalam penelitian selanjutnya, lagu yang digunakan dapat 
lebih bervariasi dan lebih kompleks. Metode Algoritma Genetika dalam penelitian ini dapat dilanjutkan dan 
dikembangkan dengan mengkaji pola dari hasil simulasinya, misalnya dengan metode clustering atau metode 
lainnya. Dengan beberapa metode tersebut solusi yang diberikan akan lebih aplikatif untuk suatu penampilan 
paduan angklung. 
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