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Dari pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan maka penelitian 

dilanjutkan dengan melakukan analisis dari data-data tersebut untuk mendukung 

proses dari desain atau usulan rancangan ulang terhadap gitar elektrik. Usulan desain 

dari gitar elektrik dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 
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Gambar 5.1. Body Gitar Elektrik 
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Gambar 5.2. Neck Gitar Berbagai Posisi 
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Spesifikasi Gitar : 

1. Panjang Body :41em 

2. Lebar Body : 33 em 

3. Panjang Neek : 81 em (sampaijarak pada bridge) 

4. Lebar Neek : 5 em pada body dan 4,2 em pada nut 

5. Panjang Fret Board : 49,5 em 

6. Panjang Keseluruhan Gitar : 111,3 em 

,I 
I 

7. Interval Fret 

Tabel 5.1. Interval Fret 

Fret Interval (em) 
1 3,563 
2 3,362 
3 3,175 
4 2,997 
5 2,829 
6 2,669 
7 2,519 
8 2,379 I 

9 2,245 
10 2,118 
11 2,00 
12 1,887 
13 1,783 
14 1,681 
15 1,587 
16 1,498 
17 1,414 
18 1,336 
19 1,259 
20 1,188 
21 1,122 
22 1,059 
23 1,00 
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Dari gambar di atas dapat dilakukan beberapa analisa dari desain gitar elektrik 

sebagai berikut : 

1. Dari Segi Kenyamanan 

Kenyaman sangat dipengaruhi oleh bentuk dan dimensi produk yang sesuai dengan 

karakteristik tubuh pemakai produk tersebut.Dalam bermain gitar kenyaman 

hendaknya dapat dirasakan oleh kedua belah tangan yang memainkan baik dari 

tangan yang melakukanfingering atau tangan kiri maupun yang melakukan picking 

atau tangan kanan. Untuk kenyaman pada tangan kanan, pada body gitar diberikan 

sedikit ubahan yaitu pemberian hand rest untuk kenyamanan lengan kanan saat 

melakukan picking. Hand rest dirasakan perlu diberikan mengingat dimensi dari 

body tipe telecaster yang cenderung tebal. Selain penambahan fitur tersebut, 

penerapan antropometri dalam pembuatan gitar elektrik adalah sebagai penunjang 

pokok agar gitar dapat menjadi sebuah alat musik yang ergonomis dengan proses 

adapatsi yang mudah oleh para gitaris, terutama gitaris domestik. Beberapa bagian 

tubuh yang diukur dengan memperhitungkan hagian- hagian dari gitar elektrik 

adalah sebagai berikut 

a. Panjang Body 

Menggunakan lebar bahu (LB) dengan ukuran rata - rata tubuh manusia (Pso) 

yaitu sebesar 41 cm. 

b. Lebar Body 

Mengunakan panjang siku ke ujung lengan ( PL ) dengan menggunakan ukuran 

terkecil (Ps) sebesar 33 cm pada ujung body. 

/i 
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c. Panjang Neck 

Menggunakan panjang tangan ( PT ) dengan ukuran rata - rata tubuh manusia ( 

Pso) yaitu sebesar 81 em dengan penyesuaian 17, 5 em untuk head stock! peg 

head. Sehingga panjang neck dari bridge tanpa head stock adalah sebesar 63,5 em. 

Dengan jarak optimal antara fret terakhir dengan bridge sebesar 14 cm. Sehingga 

panjang area fingerboard adalah sebesar 49,5. Dengan panjang fingerboard 

tersebut, pemberian fret sampai dengan 24 fret dirasakan cukup ideal. 

d. Lebar Neck 

Menggunakan panjang jari telunjuk ( JTL ) dengan ukuran rata-rata (Pso) yaitu 

sebesar to em , panjang jari tengah (JTH) dengan ukuran rata-rata (Pso) yaitu 

sebesar 10 em, panjang jari manis ( JM ) dengan ukuran rata-rata (Pso) yaitu 

sebesar 7 em, panjang jari kelingking (JKL) dengan ukuran terbesar (Pso) yaitu 

sebesar 5cm. Lebar neck diukur dengan panjang jari yang mempunyai ukuran 

paling pendek yaitu 5cm. Ujung nut disesuaikan sebesar 0,5 em sampai O,K em 

lebih keeil dari lebar pangkal neck. Sehingga lebar pangkal neck adalah sebesar 5 

cm dan ujung nut atau pada fret pertama sebesar 4,2 em. Penyesuaian dilakukan 

untuk kemudahan adaptasi dan kenyamanan telapak tangan, mencegah putusnya 

sustain pada string gitar, dan kemudahan instalasi string pada tuning keys yang 

terpasang di head stock. 

e. Interval Fret 

Menggunakan lebar telapak tangan (LTT) dengan ukuran rata (Pso) yaitu sebesar 

14 cm dengan penyesuaian lebar telapak tangan dibagi 4 karena diasumsikan jari 



80 

yang beroperasi pada fingerboard adalah empat jari, sehingga lebar fret pertama 

adalah sebesar 3,5 em. 

f Tebal Neck 

Menggunakan panjang telapak tangan (PLT) dengan ukuran terkecil (Ps) sebesar 

11 em, dengan penyesuaian ~ panjang telapak tangan sehingga tebal neck adalah 

sebesar 2,7cm. 

Bagian dari gitar elektrik yang menggunakan ukuran rata-rata (Pso) adalah panjang 

body, panjang neck, lebar neck,dan interval fret. Alasan pemakaian persentil 50 

dikarena bagian gitar tersebut dirasakan cukup optimal dengan memakai ukuran 

rata-rata dari tubuh manusia Indonesia dan penyesuaian dari pemain yang 

berukuran ekstrim dapat dilakukan karena postur dari pemain gitar yang ada tidak 

terpaut cukup besar. Sedangkan pemakaian ukuran terkecil (Ps) dipergunakan pada 

bagian gitar seperti lebar body dan tebal neck. Hal itu dilakukan dengan 

mempertimbangkan bahwa dalam sebuah gitar elektrik, semakin tipis kontur dari 

neck dan semakin kecil body gitar dalam batas proporsional sebuah gitar elektrik, 

maka tingkat play ability yang dapat diperoleh dari gitar tersebut oleh pemain gitar 

akan semakin besar ( Beben,AudioPro 2005). 

Dengan data antropometri, dapat diketahui dimensi dari produk yang akan 

dirancang. Karena dalam penelitian ini produk adalah sebuah gitar elektrik dimana 

produk tersebut berinteraksi secara langsung dengan tubuh operator atau gitaris 

yang menggunakannya. Data antropometri yang °digunakan antara lain adalah : 
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•	 pI : Panjang siku ke ujung Iengan 

•	 Ib : Lebarbahu 

•	 pt : ranjang tangan 

•	 jtl : Panjang jari telunjuk
 

jth : Panjang jari tengah
 • 

•	 ji : panjang ibu jari
 

jkI : Panjang jari kelingking
 • 

•	 jm : Panjang jari manis 

•	 Itt : Lebar telapak tangan 

• pIt : Panjang telapak tangan 

Peneliti menggunakan data bagian tubuh tersebut karena, bagian tubuh tersebut 

adalah bagian dari tubuh manusia yang berhubungan Iangsung dengan gitar 

elektrik dalam memainkannya sebagai alat musik. 

Data - data tersebut diolah dengan menggunakan parameter : derajat 

kepercayaan (a) sebesar 95%, tingkat ketelitian (~) 5%, harga Z ~ 1,654 dan 

persentil 1,11,111 berturut - turut sebesar 5,50,95. 

Selain tes kecukupan data juga dihitung keseragaman data, untuk tes 

kecukupan data mencakup jumlah dari pengamatan, harga rata - rata dan jumlah 

minimum sampel data yang diambil (N') sedangkan untuk keseragaman data 

meliputi standard deviasi (8), batas kontrol atas, batas kontrol bawah dan harga 

persentil5,50, dan 95. 



82
 

Perubahan dimensi gitar ini diharapkan dapat memberikan pengaruh atau 

perubahan yang sifatnya positip dalarn pennainan gitar terutama peningkatan play 

ability pemain gitar. 

Sebelum dilakukan perancangan ulang, pennasalahan yang dialarni oleh 

pemain gitar relatif sama yaitu buzzing dan slip. Buzzing adalah bunyi gesekan 

antara dawai gitar dengan fret yang tidak tepat sehingga nada yang terdengar tidak 

utuh. Sedangkan Slip adalah terpelesetnya posisi ibu jari saat memainkan sebuah 

pattern nada sehingga nada yang dimainkan tidak sempurna. Hanya saja buzzing 

dan slip yang didapatkan terletak pada posisi fret yang berbeda. Hal ini tidak 

disebabkan oleh tingkat keahlian masing- masing operator karena ketiga operator 

diasumsikan memiliki kemarnpuan yang sama dalarn hal teknik bennain gitar. 

Pennasalahan yang ada lebih disebabkan oleh jangkauan maksimal mereka 

yang berbeda. Hal itu disebabkan oleh dimensi dari bagian tubuh mereka yang 

berbeda satu sarna lain. Bagian tubuh dalam hal ini adalah bagian da.n l.ubuh yang 

berhubungan dengan pennainan gitar yaitu tangan, atau lebih khususnya tangan 

kiri. Dari pengamatan data elemen gerakan dapat terlihat perbadaan tingkat 

keberhasilan dalam melakukan beberapa teknik dasar gitar. Perubahan tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

ii 
I 
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Tabel 5.2.Tabel Tingkat Keberhasilan Elemen Gerakan Sebelum Perancangan 

Ulang 

No. I Gitaris Elemen Gerakan 
Kebel'hasilan 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 
Keterangan 

Buzzing 

Slip 

Buzzing 

Slip 

Lulus 

Buzzing 

Lulus 

Lulus 

Buzzing.Slip 

Slip 

Buzzing 

Buzzing 

yyyy,,y,,y 

Sweeping 

Sweeping 

Fret By Fret Chromatic 

Two Fret Per String 

Fret By Fret Chroml.ltic 

Two Fret Per String 

Tluee Fret Per String 

Three Fret Per String 

Sweeping 

Ketiga 

Kedua 

Fret By Fret Chromatic 

Two Fret Per String 
PeItama If---,-,,-------

Tluee Fret Per String 

1. 

3. 

2. 

Tabe15.3. Tabel Tingkat Keberhasilan Elemen Gerakan Setelah Perancangan Ulang 

Nil. GiIJ"'i~ Elemen Gerakan 
KeberhasiJan 

1 '-2 I 3 I 4 1:'Ii I () I 7 I H I 9 I III 
KeterQn~Qn 

Buzzing 

Buzzing 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Buzzing 

Buzzing 

Buzzing 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Buzzing 

yvvvvvvvvy 

S,,,eeping 

Sweeping 

Tluee Fret Per String 

Fret By Fret Chromntic 

Two Fret Per String 

Sweeping 

Fret By Fret Cluomntic 

Two Fret Per String 

Three Fret Per String 

Kedua 

Ketiga 

Fret By Fret Chroml.ltic 

Two Fret Per String 
Pertama 1-1---= -...,.,---..,--

Three Fret Pcr String 

1. 

2. 

3. 
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Keterangan:. : Gerakan yang dilakukan tidak terdapat gangguan 

: Gerakan yang dilakukan terdapat gangguan 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pemain 

gitar menjadi lebih keeil setclah dilakukan peraneangan ulang pada gitar. Gangguan 

dalam permainan gitar yang tetjadi menurun dari 43,4% menjadi 15,9% atau 

menurun sebesar 27,5%. Meskipun masih terdapat gangguan tetapi perubahan yang 

ada menunjukkan peningkatan yang bersifat positif pada permainan gitar . 

Perubahan dari tingkat playability yang positif tentu saja diharapkan 

membawa perubahan tingkat kenyamanan yang positif pula. Hal itu dapat terlihat 

pada tanggapan positif konsumen terhadap produk dengan pemberian kuisioner 

yang telah dilakukan. Dari hasil penyebaran kuisioner, dapat diketahui keinginan 

dan kepentingan konsumen terhadap gitar elektrik seperti apa yang mereka inginkan 

yaitu dari segi playability dan eksplomsi aksi dari gitar , seting dan tuning yang 

mudah dan stabil serta konstruksi dari gitar yang lebih baik. Dari pemberian 

kuisioner tersebut kita juga dapat melihat tingkat keberhasilan dari peraneangan 

ulang terhadap produk dengan eara melakukan pemberian kuisioner kedua yang 

berisi pemyataan analisa produk dan menguji eoba produk hasil raneangan dengan 

produk .sebelum diraneang. Adapun poin - poin yang membuat produk hasil 

raneangan lebih unggul dari produk yang sudah ada adalah peningkatan playability 

dan kenyaman pada saat memainkan gitar. 
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2. Dari Segi Konstruksi 

Gitar sebelumnya menerapkan neck model one piece dengan ketebalan yang cukup 

ideal untuk pembuatannya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat karakter kayu 

yang kuat yang juga merupakan ciri khas dari Fender Deluxe Telecaster. Namun 

penerapan tipe one piece menimbulkan masalah up bowing atau back bowing pada 

neck. Masalah tersebut dapat mempengaruhi ketepatan tuning pada gitar yang tentu 

saja mengganggu pennainan gitar karena nada yang ditimbulkan akan bemada fals 

dan ketidak nyamanan yang dirasakan seperti terlalu banyak buzzing dan action di 

kisaran fret ke 7 sampai ke 20 - an akan terasa hard dan terlalu keras. Untuk 

mengatasi masalah ini, maka dibuat trussrod pada neck tersebut trussrod yang 

diberikan adalah Double Action Truss Rod atau Double Expanding Truss Rod. 

Yang dimaksud adalah trussrod dengan jenis seperti ini dflpflt melakukan 

adjustment untuk menuju bengkokan yang searah ataupun yang berlawanan arah 

dengan tarikan dawai. Setting ataupun resetting pada neck dapat dilakukan 

Dengan solusi yang diberikan pada gitar elektrik tersebut, neck dengan ketebalan 

ideal namun mempunyai kekuatan dan kestabilan yang memadai dapat terpenuhi. 

3. Dari Segi Setting dan Tuning. 

Untuk proses tuning pada gitar, tuning keys menggunakan versi original dan 

Fender karena sifat geseran yang dimiliki dan locking yang sudah bagus. Namun 

untuk lebih memberikan akurasi yang baik dari tuning pada gitar elektrik, 

digunakanjloating bridge (bridge dengan aksen up dan down) yang telah terlisensi 

dari Floyd Rose (merk dagang pelopor floating bridge). Bridge model ini dapat 
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membantu proses tuning pada gitar. Karena selain menggunakan tunning keys pada 

headstock, kita dapat melakukan fine tuning pada floating bridge sehingga 

keakurasian tuning pada gitar dapat dikatakan sempurna. Untuk memantapkan 

proses tuning maka pada ujung neck digunakan nut model Earvana 

Compensanting Locking Nut. Nut ini menggunakan ball bearing untuk lebih 

mudah dalam memposisikan tuning pada string. Tuning yang telah didapat pada 

gitar elektrik dapat dikunci dengan nut model seperti ini sehingga nada tidak akan 

mengalami pergeseran yang drastis walaupun dimainkan dengan kondisi ekstrim. 

Pergeseran tersebut dapat diperbaiki dengan refining tune (pengesetan nada ulang) 

padajloating bridge dengan mudah. 

Setting pada neck dapat lebih mudah dan sesegera mungkin dilakukan apabila 

gitar mengalami pembengkokan atau in-tuned dengan pemberian warning marks 

pada pangkal neck yang berupa dotltitik kecil. Dengan marker tersebut kita dapat 

mengetahui neck dalam keadaan straight (lurus) atau bowed (melengkung). Untuk 

lebih memantapkan proses setting, maka pada truss rod yang ada ditambahakan 

Gotoh Side Adjuster yang terpasang pada pangkal truss rod. Penambahan alat ini 

tentu saja dapat lebih mempel1ahankan setting dari neck. Karcna setting pada truss 

rod yang telah optimal dapat dikunci dengan alat ini, ditambah setting yang mudah 

karena setting dilakukan melalui samping pangkal neck. 

4. Dari Segi Action 
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Untuk menunjang eksplorasi action dalam permainan gitar, gitar ini dilengkapi 

dengan beberapa komponen tambahan dan perubahan pada struktur adjustment 

body dan neck yang diharapkan akan sangat menolong gitaris dalam permainan 

gitar. Penambahan komponen pada gitar dan perubahan pengaturan neck dan body 

terlepas dari pengaruh dan keterkaitannya pada dimensi tubuh pemain gitar. 

Dikarenakan tidak semuakomponen dan adjusting pada gitar didasarkan pada 

dimensi tubuh pemain gitar tersebut. Penambahan komponen tersebut antara lain 

adalah penambahan Thumb Holder untuk menunjang pegangan yang mantap saat 

melakukan shred licks yang membutuhkan extra stretching ( jangkauan yang 

panjang ). Karena pada saat melakukan shred licks jari tangan khususnya ibu jari 

adalah penopang dari gerakan - gerakan yang dilakukan. Dalam shred licks posisi 

jari berada pada posisi hold behind the neck, atau ibu jari menopang pada 

punggung neck. Posisinya dapat dilihat pada gambar berikut 

Gambar 5.4. Hold Behind The Neck Position dan Tumb Hoder Sceteh 

Thumb Holder dibuat dengan maksud agar topangan yang dilakukan oleh ibu jari 

dirasakan mantap dan nyaman. Thumb Holder adalah cekungan yang memanjang 
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dari pangkal hingga ujung punggung neck pada gitar elektrik dengan kedalaman 

0,5 cm sesuai bentuk lengkungan ibu jari. Thumb Holder ini dibuat karena pada 

gitar yang telah ada atau bahkan pada gitar elektrik pada umumnya, neck yang ada 

kurang mendukung dalam posisi pegangan seperti ini sehingga sering teIjadi slip 

yang tentu saja menggangu permainan gitar. Dari segi komponen antara lain yaitu 

penggantian standard vintage bridge dengan model floating bridge. Floating 

Bridge mampu mendukung bebcrapa aksi dan trik dalam permainan gitar yang 

tidak dapat diperoleh dengan menggunakan bridge standar. Trik - trik seperti vibe 

pinched harmonics, gargling, dive bombs dan beberapa teknik vibrato yang 

ekstrim dapat sangat mudah dimainkan menggunakan bantuan floating bridge. Dari 

segi ubahan body yaitu pada body gitar yang sudah ada neck terinstal 7,3 cm pada 

ujung body. Jarak sebesar itu tentu saja berpengaruh pada permainan gitar pada 

saat kita menginginkan permainan gitar dengan lengkingan nada tinggi karena fret 

pada 18 sampai 24 pada string 3 sampai 6 agak sulit dicapai. Apalagi back budy 

(pangkal body bagian belakang) model fender berbentuk cube neck holder 

(pcnampang neck yang berbentuk kotak), sehingga kurang mendukung kontur dari 

telapak tangan pemain gitar dalam permainan pada fret nada tinggi .. Untuk 

mengatasi masalah tersebut pangkal body pada bagian instalasi neck dimundurkan 

kurang lebih 3,8 cm, dan kontur dari neck holder yang sebelumnya adalah cube di 

ubah menjadi curve neck holder (penampang neck yang berbentuk kurva). Dengan 

ubahan ukuran dan kontur pada body tersebut, dimensi jari tangan dan kontur 

telapak tangan gitaris domestik akan merasa nyaman meski yang bersangkutan 
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melakukan aksi high speed licks (pennainan nada dengan kecepatan tinggi) pada 

fret tinggi 20 sampai 24. Untuk mendapatkan aksen vibrasi yang "menyentuh" 

yang biasanya dilakukan pada nada tinggi, maka pada fretboard gitar dibuat 

cekungan dengan kedalaman 1-1,5 mm. Cekungan pada finger board seperti itu 

dinamakan Scalloped. Scalloped pada gitar ini dibuat pada fret ke 12 sampai pada 

fret ke 24. Selain penambahan scalloped, penggunaan fret jenis super jumbo 

dengan lebar fret 0,28cm dan tinggi 0,14 cm sangat membantu untuk mendapatkan 

kemudahan melakukan aksen vibra dan sounding vibration yang sempuma. Knob 

volume pada gitar yang sudah ada dirasakan terlalu jauh untuk digunakan dalam 

pennainan volume. Terlalu jauh karena bahkan ujung kelingkingpun tidak mampu 

menjangkau secara optimal untuk melakukan pennainan volume. Solusinya adalah 

pad instalasi pada knob volume dimajukan sekitar 6cm dan dinaikkan mendekati 

string pertama sebanyak 3,5 cm. Pergeseran sebesar itu dirasakan cukup untuk 

jangkauan jari kelingking dalam pennainan volume. Head stock pada gitar ini 

dibuat terbalik atau reversed (terbalik) untuk membantu mempertahankan sustain 

yang temambat karena terpasangnya floating bridge. Head stock diusahakan 

mempunyai kemiringan kuranglebih 13° ke belakang dengan tujuan untuk 

menambah tekanan dawai pada nut. Hal ini dapat memberikan transfer sound yang 

baik terhadap neck, juga meminimalkan getaran dawai pada bagian tuning keys di 

bagian head stock. Penerapan desain ini juga akan memperbaiki kualitas sustain 

(lama dan kejelasan dentingan gitar). 
I) 

5. Dari Segi Artistik 
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Bentuk keseluruhan gitar elektyrik yang artistik dibuat seperti umumnya gitar 

lektrik dengan penambahan pickguard motif Broken Glasses (motif gelas pecah) 

wama hitam dan hard ware ( perangkat keras seperti bridge,tuning keys, dan lain-

lain) krom emas serta inlays dari kerang dengan bentuk inlays yang artistik. 

r 
I 


