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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Noise music sebagai media penyampaian imajinasi bukanlah sesuatu yang 

mustahil, sifat sifat alami manusia untuk menangkap petanda-petanda dari sebuah 

karya seni sangat bergantung pada sensitifitas mereka akan karya seni itu sendiri. 

Di dalam kasus ini, disebutkan bahwa ada atau tidaknya judul akan sangat 

mempengaruhi pendengar dalam menikmati suatu hasil karya. Persepsi akan suara 

dari musik yang dihadirkan berbentuk abstrak, maka dari itu judul berfungsi untuk 

menggring imajinasi pendengar agar pesan atau pengalaman pencipta karya 

tersebut dapat diterima. 

 Dalam karya I Walk Among The Dead People...In Paradise eksperimen 

dari penggabungan teknik no input, feedback loop dan penggunaan harsh noise 

dari contact mic dan plat logam merupakan ide utama dari karya tersebut. Ciri 

khas dari karya ini bukan hanya dari teknik yang digunakan namun merupakan 

kombinasi penggunaan efek distorsi, grunge, dan distorsi penggunaan sound 

computer sebagai output pengganti amplifier  serta instalasi sangat mempengaruhi 

kekhasan karya ini sehingga mendapatkan sound yang berkesan yang harsh dan 

garing. Melihat latar belakang musik penciptanya keberadaan harsh noise dari 

karya-karyanya berasal dari pengalaman musiknya yang lalu. 

 Kesimpulan dari Karya Tulis ini adalah ide kreativitas dari karya I Walk 

Among The Dead People...In Paradise ini hasil dari eksperimen Krisna 

Widhitama. Kehadiran judul setelah karya tercipta merupakan respon dari 

imajinasi Krisna tentang karya noise music yang dibuatnya, dan judul tersebut 
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berasal dari pengalaman dan ketertarikannya akan hal-hal occult dari masa 

lalunya.  Serta refrensi musik yang pencipta karya akan menjadi suatu inspirasi 

pencipta yang pada akhirnya akan membangun kekhasan dari pencipta karya itu 

dalam kasus ini harsh noise merupakan ciri khas dari karya-karya Krisna. 

B. Saran 

 Keberadaan noise music merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk 

diteliti, keberadaannya antara musik dan noise masih menjadi perbincangan yang 

panjang dari para peneliti, terutama keberadaanya dalam elektronik musik dan 

eksperimental, dimana teknologi dan pemahaman musik terus berkembang. 

Penulis menaruh harapan pada karya tulis ini agar dapat menginspirasi penulis-

penulis selanjutnya untuk meneliti lebih jauh daripada noise music ini. Untuk 

peneliti-peneliti noise music, electronic music selanjutnya penguasaan mengenai 

skema instalasi suatu alat, spesifikasi alat-alat yang biasa digunakan untuk music 

electronic akan sangat membantu dalam menyusun karya ilmiah sejenis. 

 Buku-buku yang tersedia secara langsung untuk membantu penulisan 

sejenis sangatlah terbatas, namun keberadaan internet akan sangat membantu 

dalam mencari buku-buku sejenis. Semoga menjadi manfaat bagi mahasiswa seni 

musik khususnya, memberikan refrensi musik yang baru dan berbeda dari yang 

selama ini dipelajari dan dapat menjadi refrensi karya tulis untuk masyarakat 

umum. 
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