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Intro
J

udul buku ini sangat bombastis ya? Inilah buku yang akan mengubah
paradigma Anda bekerja dengan dengan software musik. Dahulu software
hanya berfungsi sebagai tools atau alat bantu saja. Dia hanya benda mati
tak bernyawa. Di jaman digital sekarang, software naik kelas perannya menjadi
lebih manusiawi (atau malah menjadi semakin robotik) dengan adanya teknologi
Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Software bukan hanya mengikuti
perintah Anda, tetapi juga bisa memberikan saran teknis seakan-akan dia memiliki
akal dan sekaligus menjadi asisten pribadi Anda. Inilah era industri 4.0 yang
mau tidak mau merasuki juga dunia audio dan musik. Pilihannya adalah belajar
memahami lalu menguasai teknologi yang kian hari semakin cepat berubah atau
Anda akan ketinggalan kereta cepat digital!
Buku ini saya tulis untuk membantu musisi pemula yang baru mulai belajar
membuat musik dan juga bisa berguna bagi musisi non-pemula yang punya banyak
karya tetapi mengalami kendala saat lagunya akan di rilis yaitu hasil finalisasi
lagunya belum sebagus lagu-lagu lain di pasaran.
Jadi baik music producer pemula maupun yang sudah bukan pemula diharapkan
dapat terbantu dengan buku ini untuk menghasilkan karya lagu berkualitas
profesional bahkan berkualitas internasional seperti rilisan lagu/album lainnya
dipasaran di dunia global ini.
Buku ini memang tidak membahas tentang mixing atau produksi musik dari awal
tetapi khusus membahas tentang mastering saja. Ada buku lainnya yang membahas
tentang produksi musik dan mixing. Silakan cek bagian belakang buku ini.
Setelah buku saya yang terakhir, 20 tahun lalu (buku “Belajar Sendiri Cakewalk
Pro Audio v8” terbitan Elex Media Komputindo/grup Gramedia), semoga buku
ini dapat memuaskan rasa dahaga Anda akan ilmu audio. Buku ini tentu jauh dari
sempurna. Untuk itu, silakan beri masukan via medsos saya di @agushardiman.
Thanks, Agus Hardiman

Intro
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Wavelength
Wavelength atau panjang gelombang adalah seberapa jauh suatu sumber suara
menggerakkan molekul udara. Satuannya bisa mm, cm atau meter. Contoh, nada
E pada Bass Elektrik punya wavelength sepanjang 837cm. Contoh lain, nada A4
mempunyai wavelength sepanjang 78cm. Frekwensi 20Hz punya wavelength 16
meter.
Semakin rendah frekwensinya, semakin besar wavelength-nya dan semakin besar
energi dari sumber suara tersebut untuk menggerakkan molekul udara. Demikian
juga, semakin tinggi frekwensinya, semakin kecil energi dari suara tersebut.
Contohnya, bayangkan Anda akan menonton suatu pagelaran musik. Dan saat
Anda tiba, pagelaran musik tersebut sudah mulai. Anda masih ada di area parkir
yang berjarak sekitar 300 meter dari panggung. Nah apa frekwensi yang Anda
dengar? Apakah Low? Mid? High? Ya betul sekali, yang terdengar dari jarak jauh
adalah bunyi Bass atau frekwensi Low. Ini disebabkan oleh besarnya Wavelength
dari frekwensi Low tersebut sehingga punya energi yang besar dan bisa menjangkau
area lebih jauh. Semakin dekat panggung, semakin terdengar frekwensi Mid dan
lalu Highnya. Intinya, wavelength = energi!

Phase
Ada kalanya suatu sumber suara mendorong molekul udara sehingga menjauh
dari sumber suara dan ada kalanya molekul udara sedang mendekat ke sumber
suara (alias molekul udara berusaha kembali ke posisi awal seperti sebelum suara
berbunyi). Nah, Phase atau Fase (Bahasa Indonesia) adalah salah satu sifat suara
yang menggambarkan posisi molekul udara sedang berada pada posisi mana dan
disebut sebagai phase positif atau phase negatif dan satuannya adalah derajat (°).
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Kalau di gambarkan, dimana molekul udara itu seperti bola merah, kira-kira
adalah seperti ini:

Jadi titik 0 (nol) atau 0° adalah posisi awal molekul udara saat tidak ada bunyi
atau benda bergetar. Apabila ada sumber suara yang bergetar/berbunyi (misalnya
posisinya ada di kiri posisi bola), maka bola akan bergerak menjauh ke kanan
(gerakan 1) dan itu berarti phase-nya menjadi positif (1° - 90°). Setelah mencapai
posisi paling kanan (90°), bola tersebut akan berusaha kembali ke titik 0 lagi (91°
- 180°), tetapi karena sebelumnya ada ‘aksi’ dari sumber suara, maka bola akan
melakukan ‘reaksi’ dengan terus bergerak ke kiri (gerakan 2) sehingga semakin
mendekati sumber suara dan ini berarti phase-nya menjadi negatif (181° - 270°).
Setelah itu, barulah bola kembali ke posisi 0 (gerakan 3 yaitu dari 271° - 360°). Posisi
360° ini sama sepeti awal yaitu 0°.
Kalau digambarkan dalam bentuk waveform, gerakan molekul udaranya seperti
ini :

Apa pentingnya Anda memahami Phase ini? Yaitu apabila ada 2 suara (atau
lebih) yang posisi phase-nya berlawanan satu dengan yang lain yaitu satunya positif
dan satunya negatif, maka akan terjadi phase cancellation dimana suara gabungan
keduanya menghasilkan suara yang tipis (kebanyakan orang berasumsi kalau ada 2
atau lebih bunyi di bunyikan bersamaan, akan menghasilkan suara yang lebih tebal,
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Tampilan Awal Ozone 9
Saat pertama kali Anda membuka Ozone 9, akan ditampilkan layar utama yang
terdiri dari bagian-bagian berikut:
1. Master Assistant : Fitur asisten pembantu mastering Anda.
2. Daftar Preset mastering yang sudah dibuat oleh iZotope untuk berbagai jenis
musik dan karakter mastering.
3. Tombol-tombol transport seperti play, stop, pause, pindah ke lagu berikutnya
dan sebagainya.
4. Informasi nomor track dan posisi waktunya pada lagu.
5. Tombol Undo/Redo, seting Ozone dan manual.
6. Tampilan waveform lagunya.
7. Modul-modul mastering yang digunakan dan bisa ditambahkan.
8. Layar besar yang menampilkan seting dari modul yang aktif/terpilih.
9. Bagian indikator level baik input maupun output serta berbagai fitur Ozone
lainnya seperti bypass, gain match, stereo atau mono monitoring, track
referencing, codec preview dan dither.
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Meloading Lagu
pada Ozone
Langkah awal sebelum mulai me-mastering adalah meloading lagu hasil mixing
Anda ke dalam Ozone 9. Caranya adalah sebagai berikut :

Klik tombol + (1) lalu pilih file lagu hasil mixing Anda (2) dan akhiri dengan klik
‘Open’ (3).
Berikut ini hal-hal penting tentang file mixing yang diloading yaitu:
• Format file sebaiknya WAV atau AIFF dengan sample rate minimal 44,1kHz
dan 16bit. Apabila ingin maksimal hasil masteringnya, sebaiknya file WAV
menggunakan sample bit 24bit dengan sample rate 44,1kHz atau 48kHz atau
lebih.
• Pastikan hasil mixing sudah semaksimal mungkin, juga aransemen dan
recordingnya (Ingat rumus 40:30:20:10?). Cek hasil mixing Anda sudah pas
dalam hal volume antar instrumen dan dalam hal balance frekwensi rendah/
low, mid dan high/treble, serta 3 dimensinya.
• File hasil mixing sebaiknya ada headroom yang cukup. Headroom adalah
perbedaan antara puncak volume dari lagu Anda dengan titik 0 atau peak
point. Minimal ada 10dB headroom pada hasil mixing. Sebaiknya pada saat
mixing, jangan menggunakan plugin limiter pada Master Out / Main Out.
Karena ini menyebabkan hasil mixing, bunyinya menjadi tidak natural/alami.
• Hasil mixing sebaiknya tidak ada fade-in atau fade-out karena kedua hal ini
biasanya dilakukan saat mastering.
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saja setingnya seperti apa adanya yaitu angka Threshold Limiter ada di 0dB dan
ratio di angka 10:1.

Vintage Compressor
Vintage Compressor adalah compressor dengan karakter analog seperti hardware
compressor yang digunakan pada tahun 1950-1970. Ini sebagai alternatif modul
Dynamics yang berkarakter lebih modern. Biasanya kita memilih salah satu modul,
apakah menggunakan Dynamics saja atau Vintage Compressor ini.
Fungsi dan cara penggunaannya tidak berbeda jauh dengan Dynamics, hanya
karakter bunyinya saja yang berbeda.

Klik tanda + pada (1) untuk menambah modul ini. Berbeda dengan modul Dynamics, Vintage Compressor ini bukan merupakan multiband compressor. Jadi apapun seting yang Anda lakukan pada modul ini berlaku untuk semua frekwensi dari
Low hingga High.
Play lagu Anda pada bagian tertentu dan aktifkan loop playback. Perhatikan peak
atau puncak dari volume lagu Anda (2) lalu turunkan garis Threshold dari Vintage
Compressor ini (3) sehingga posisi garisnya berada di bawah peak dari lagu Anda
(dalam keadaan lagu masih di play). Cek angka pada bagian (4). Ini adalah angka
berapa dB modul Vintage Compressor menekan volume dari lagu Anda (Gain
Reduction). Usahakan angka ini ada di antara -1dB s/d -6dB dan pastikan bunyinya
tidak terlalu tergencet. Naikkan lagi (3) apabila bunyinya tergencet. Bandingkan
bunyi asli lagu Anda dengan bunyi setelah Vintage Compressor aktif dengan
menekan tombol Bypass (tanda panah).
Ratio (5) di set diangka bebas, antara 2:1 s/d 20:1, dimana semakin besar ratio,
maka semakin banyak volume lagu Anda di tekan. Atur di angka yang menurut
Anda bunyinya masih terdengar natural.
Attack (6) menentukan seberapa cepat Vintage Compressor bekerja menekan

42

volume. Satuannya dalam ms (milisecond atau milidetik). Semakin kecil angkanya,
maka semakin cepat Vintage Compressor bekerja menekan volume. Akibatnya,
bunyi bagian Attack (baca lagi pembahasan tentang Attack pada Bab Dasar-Dasar
Audio) terdengar lebih lembut. Demikian juga sebaliknya, semakin besar angkanya,
maka semakin lambat Vintage Compressor bekerja menekan volume. Akibatnya,
bunyi bagian Attack terdengar lebih tajam.

Release (6) menentukan seberapa cepat Vintage Compressor berhenti bekerja
menekan volume setelah volume lagu Anda ada di bawah Threshold. Satuannya
dalam ms (milisecond atau milidetik) juga. Semakin kecil angkanya, maka semakin
cepat Vintage Compressor berhenti bekerja menekan volume. Akibatnya, bunyi
bagian Release atau akhir dari bunyi, terdengar lebih pendek. Demikian juga
sebaliknya, semakin besar angkanya, maka semakin lambat Vintage Compressor
berhenti bekerja menekan volume. Akibatnya, bunyi bagian Release terdengar lebih
panjang/sustained.
Angka Attack dan Release di sesuaikan dengan selera Anda yaitu semakin besar
angka Attacknya, maka semakin tajam awal bunyi dari setiap bunyi yang ada pada
lagu Anda. Sedangkan semakin besar Releasenya, semakin sustain/panjang bunyibunyi pada lagu Anda. Juga volume lagu Anda secara keseluruhan menjadi lebih
smooth/rata.
Bagian (8) menentukan karakter Vintage Compressornya yaitu:
• Sharp : Lagu Anda menjadi lebih tajam attacknya.
• Smooth : Lagu Anda terdengar lebih bulat bunyinya tetapi kurang dominan
attacknya.
• Balanced : Gabungan dari karakter Sharp dan Smooth dimana lagu Anda
tetap terdengar attacknya tetapi tidak terlalu detil dan mempertahankan
bunyi yang bulat secara keseluruhan.
Untuk lagu yang dinamis seperti lagu Rock atau Metal, biasanya menggunakan
karakter Sharp. Untuk lagu yang mellow biasanya menggunakan karakter Smooth.
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Mempertebal Lagu
(Colouring & Saturating)
Walaupun saat rekaman Anda sudah berusaha semaksimal mungkin merekam vokalis
dan musisi dengan alat-alat rekam yang bagus, kadang-kadang hasil rekamannya
masih kurang tebal. Atau saat mixing, Anda sudah berusaha menggunakan EQ agar
frekwensinya lebih bulat, ternyata ada batasnya bunyinya bisa maksimal.
Nah inilah saatnya pada tahap mastering ini Anda menambahkan frekwensi yang
tidak ada sebelumnya. Hanya menggunakan EQ saja tidak cukup karena EQ hanya
bisa mem-boost frekwensi yang memang sudah ada sebelumnya.
Cara untuk mempertebal lagu adalah dengan menambah frekwensi harmonics
dari lagu Anda (Baca lagi Bab Dasar-dasar Audio tentang Harmonics). Ini
sebenarnya mengacu pada era rekaman jaman dahulu dimana karena mekanik dan
cara kerjanya pita analog atau mixer/console, tanpa disangka-sangka menambah
frekwensi tambahan baru yaitu distorsi tetapi yang musikal, selain noise yang lagilagi musikal juga. Tambahan distorsi dan noise ini yang membuat bunyi rekaman
mentah menjadi lebih tebal.
Distorsi tambahan ini, karena musikal disebut sebagai Harmonic Distortion. Atau
sering disebut sebagai Saturation atau saturasi. Dan pekerjaan menambah saturasi
ini disebut sebagai ‘saturating’. Sedangkan noise tambahan, serta tidak konsistennya
pita analog saat di play di sebut sebagai menambah warna atau colouring. Apalagi
di jaman digital ini dimana hasil rekaman kadang-kadang terdengar terlalu steril.
Modul Ozone 9 yang digunakan untuk menambah tebal lagu adalah:
• Exciter
• Vintage Tape
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Exciter
Modul Exciter adalah saturator yang fleksibel karena bekerja secara multiband.
Anda dapat menggabungkan karakter analog yang berbeda pada masing-masing
frequency band.
Cara menggunakan Exciter ini adalah sebagai berikut:

Upload modul Exciter dengan mengklik tanda + (1) lalu play lagu Anda dan
klik tombol ‘Learn’ (2). Biarkan Ozone mendeteksi pembagian frekwensi yang
paling cocok untuk lagu Anda. Setelah selesai, kalau Anda ingin mengubah batas
frekwensinya, geser pembatas (3) ke kiri atau ke kanan, demikian juga dengan
pembatas frekwensi lainnya.
Anda dapat memilih salah satu dari 7 karakter analog yang berbeda. Sambil play
lagu, coba naikkan tombol ‘Amount’ (5) lalu mengubah karakter pada bagian (4) ini
dan pilih yang di sukai. Sebagai contoh, mode ‘Tape’ memberikan karakter bunyi
yang bright/treble, seperti layaknya tape analog yang mengeluarkan odd harmonics
saat ada saturasi. Atau mode “Tube” yang memperjelas attack dari lagu Anda. Atau
mode “Dual Triode” yang mensimulasikan bunyi distorsi dari vacuum tube.
Tombol ‘Mix’ (6) menentukan balance antara bunyi asli lagu Anda dengan bunyi
mode analog yang Anda pilih. Apabila di set 100%, maka yang terdengar adalah bunyi mode yang Anda pilih. Kalau angkanya di 0% berarti yang terdengar hanyalah
bunyi frekwensi asli lagu Anda. Biasanya kita membalance di angka antara 0% dan
100% agar mode analog yang dipilih tidak terdengar berlebihan. Tentu saja Anda
bebas untuk menggunakan angka 100% kalau memang bunyi modenya Anda suka.
Oversampling (7) adalah fitur dari Ozone untuk melipatgandakan sampling rate
agar saat ada tambahan distorsi, tidak terjadi masalah aliasing yaitu muncul bunyi
pecah yang tidak di inginkan. Klik ‘Bands’ (8) apabila Anda ingin menyatukan semua
tombol Amount dan Mix supaya bisa diubah semua hanya dengan mengubah salah
satu parameter. Reset-lah (9) seting ke seting awal apabila Anda ingin mengulang
menyeting kembali modul Exciter ini.

Mastering Manual ala Ozone 9 55

Audition Control
Audition Control adalah fitur Ozone 9 untuk membandingkan hasil mastering,
mengecek kompatibilitas mono, preview MP3 dan format lossy lainnya dan mengaplikasikan Dither serta kerja monitoring lainnya.

Gain Match (1) adalah fitur untuk menyamakan volume antara bunyi asli lagu Anda
dengan hasil Ozone. Kenapa ini penting? Karena psikoakustik telinga manusia yaitu
apabila mendengar sesuatu yang bunyinya keras, orang biasanya beranggapan yang
keras itu lebih bagus daripada lagu yang sama tetapi lebih pelan volumenya.
Saat bekerja dengan Ozone, banyak modul yang setelah di aplikasikan akan
membuat lagu Anda menjadi keras. Agar supaya Anda jujur menilai hasil mastering
Anda, maka volume asli lagu Anda harus di samakan dengan volume hasil mastering.
Itulah fungsi fitur Gain Match. Pastikan saat akan menilai hasil mastering Anda,
tombol Gain Match sudah aktif.
Tombol Bypass (2) adalah tombol untuk mematikan semua modul Ozone 9 untuk
mendengar bunyi lagu Anda aslinya. Tombol Bypass dan Gain Match adalah dua
sejoli yang harus digunakan bersamaan.
Tombol ‘Reference’ (3) digunakan untuk meloading lagu referensi dari artis
terkenal. Lagu yang di loading bisa lebih dari 1 lagu, bahkan bisa satu album atau
lebih. Tombol (4) apabila aktif adalah untuk mendengar bunyi lagu referensi. Apabila
tombol (4) tidak aktif, maka lagu Anda yang terdengar. Dengan fitur ini, hanya
dengan sekali klik mouse, Anda bisa membandingkan bunyi lagu Anda dengan lagu
referensi secara cepat.
Tombol ‘Sum To Mono’ (5) adalah fitur Ozone untuk membuat lagu Anda yang
Stereo bunyinya menjadi Mono. Ini dilakukan untuk mensimulasi bunyi lagu Anda
apabila di putar pada TV mono atau sebagai RBT (yang biasanya mono) atau di
putar di speaker handphone yang mono. Pada saat menggunakan modul Imager,
tombol (5) bermanfaat untuk mendengar hasil seting pelebar stereo pada Imager,
apakah bermasalah, atau aman.
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Tombol ‘Swap Channels’ (6) bertujuan menukar channel kiri dengan channel
kanan dan sebaliknya. Fitur ini digunakan untuk mengecek apabila ada lagu yang
timpang antara channel kiri dan kanan yang penyebabnya belum pasti apakah karena lagunya atau karena alat monitoring Anda (speaker/headphones) yang bermasalah.

Dither window (7) adalah untuk memilih jenis Dither. Nah apa fungsi Dither?
Dither digunakan apabila Anda ingin menurunkan bit depth dari lagu Anda pada
saat export, misalnya dari 24bit atau 32bit floating menjadi 16bit.
Tanpa Dither, hasil penurunan bit ini akan mengakibatkan munculnya bunyi distorsi yang tidak enak. Apabila Dither aktif, maka distorsi ini tidak muncul. Selalu
aktifkan Dither (8) apabila Anda meng-export hasil mastering dan mengubah bit
depth tinggi ke bit depth yang lebih rendah.
Codec Preview (10) adalah salah satu fitur bawaan Ozone yang unik yaitu Anda
bisa mendengarkan atau mensimulasi bagaimana bunyi lagu Anda apabila di convert ke format MP3 atau AAC, format yang digunakan streaming platform. Kalau
ada bunyi yang tidak pas, Anda bisa memperbaikinya saat itu juga dan tidak perlu
menunggu sampai beres di upload yang akan lebih susah untuk mengubahnya lagi.
Codec Windows (9) untuk memilih apa format file yang ingin Anda dengarkan.
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Buku ini adalah buku kedua yang ditulis Agus Hardiman. Buku pertama
yaitu “Belajar Sendiri Cakewalk Pro
Audio versi 8“ di terbitkan oleh Elex
Media Komputindo (grup Gramedia) pada tahun 2000 atau 20 tahun

Agus Hardiman

lalu dan terjual 6000 buku!

Founder ArtSonica, musisi, edukator,
music producer dan penulis buku ini.
Cek http://www.AgusHardiman.com
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erawal dari belajar piano klasik sejak kelas 2 SD s/d 3 SMP di Manado,
Agus Hardiman memaksa sang ayah untuk memindahkannya ke Bandung
karena atmosfer musiknya sangat kental sekaligus untuk melanjutkan
SMA. Agus menemukan dunianya karena banyak musisi senior yang mendukung
musisi pemula seperti alm. Elfa Secioria, Yovie Widianto dan alm. Harry Roesli dll.
Dari mereka, latihan menjadi musisi profesionalpun dimulai.
Saat SMA, selain kursus piano jazz ke Bambang Nugroho (grup Bhaskara) dan
alm. Riza Arshad (grup Simak Dialog), Agus juga sudah mulai diminta membuat
aransemen musik dan jingle oleh beberapa klien walau waktu itu rekaman masih
dilakukan di studio analog menggunakan medium pita (belum jamannya komputer
ada dirumah).
Saat diterima di fak. Ekonomi Unpar dan fak. Hukum Unpad (kuliah ganda), kegiatan bermusiknya juga semakin ramai dan mulai bermain secara profesional pada
berbagai kota di Indonesia sebagai musisi cafe. Sempat juga menjadi band resmi
kampus yaitu Unpad Jazz Band, sehingga akhirnya Agus Hardiman memutuskan
jalan hidupnya di musik dan menghentikan kuliahnya.
Sempat bermain di Singapore sebagai musisi cafe selama 6 bulan, akhirnya timbul keinginan untuk menyelesaikan S1. Setibanya di Bandung, mengambil kuliah
akutansi di STIE Tridharma dan saat lulus ditawari dan menjalani menjadi dosen
komputer akuntansi selama 2 tahun.
Dunia musik memanggilnya kembali, dan akhirnya memilih full kerja di musik
sebagai musisi (menjadi band pengiring artis di banyak TV swasta selama beberapa
tahun) dan sebagai music arranger serta membuat brand MusikTek (2001-2013) lalu
berubah menjadi brand ArtSonica (2014-sekarang) yang utamanya adalah edukasi
di bidang audio dan jasa produksi musik.
Pernah menjadi dosen IKJ dan UPH, Agus juga mendapat AMI Award kategori
Produksi Lagu Terbaik (Best Music Producer) untuk lagu Bukan Milikmu Lagi,
Agnes Monica. Sekarang Agus Hardiman fokus menjadi edukator, music producer
dan Youtuber. Info lengkap kegiatannya bisa dilihat di Instagram @agushardiman
atau Facebook ‘Agus Hardiman ArtSonica’ serta web www.AgusHardiman.com.
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