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SARI 
 
Rahmawati, Apriliandini, 2009. Proses Produksi Acara Musik Keroncong di 
Televisi Borobudur Semarang. Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan 
Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : 
Drs. Slamet Haryono, M.Sn., Pembimbing II : Drs. Suharto, S.Pd. 
 

Kesenian musik keroncong merupakan salah satu kesenian tradisional 
Indonesia yang masih bisa dinikmati dan dilestarikan. Sebagai upaya untuk 
melestarikan musik keroncong, TV Borobudur Semarang membuat sebuah 
program acara musik keroncong yaitu “Senandung Rindu”. Masalah yang akan 
diteliti adalah bagaimana proses produksi acara dan manajemen keuangan acara 
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
proses produksi dan manajemen keuangan acara musik keroncong di TV 
Borobudur Semarang. Manfaat penelitiannya adalah dapat memberikan informasi 
tentang proses produksi acara musik keroncong di TV Borobudur Semarang dan 
bagi masyarakat pecinta musik keroncong, diharapkan dapat dijadikan landasan 
untuk mengembangkan dan melestarikan musik keroncong. 

Penelitian menggunakan pendekatan diskriptif yakni untuk 
menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan fenomena objek penelitian. Jenis 
penelitiannya adalah kualitatif yakni suatu jenis penelitian yang mengarah pada 
mutu, kedalaman uraian pembahasan suatu penelitian. Dengan demikian metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif kualitatif. Pendekatan ini 
menjelaskan data atau obyek secara natural, obyektif, dan apa adanya. Lokasi 
penelitian adalah di TV Borobudur Semarang. Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan meliputi : observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi acara musik 
keroncong Senandung Rindu di TV Borobudur Semarang meliputi proses sebelum 
acara, proses saat acara berlangsung dan proses sesudah acara berlangsung. Proses 
sebelum acara berlangsung meliputi proses pemilihan grup keroncong yang 
melalui proses seleksi terlebih dahulu berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah 
ditentukan. Proses pemilihan lagu-lagu yang akan ditampilkan sesuai kriteria yang 
juga sudah ditentukan dan dipersiapkan oleh grup keroncong yang akan tampil. 
Proses penyusunan dalam proses produksi sudah diatur sebelumnya oleh pihak 
televisi Borobudur Semarang. Proses pada saat acara berlangsung meliputi 
persiapan peralatan, para penyaji, dan kru yang bertugas pada acara tersebut. 
Manajemen keuangan yang ada di televisi Borobudur Semarang dilakukan secara 
pengorganisasian manajemen keuangan modern. 

Simpulan yang dapat diambil adalah suatu proses produksi acara musik 
keroncong “Senandung Rindu” dipersiapkan dengan baik, meliputi persiapan dari 
televisi Borobudur Semarang matang, peralatan yang memadai, penampilan 
penyaji yang lebih baik dari segi penampilan, permainan musiknya, vokal dan 
aransemen, sehingga menghasilkan acara musik keroncong yang baik dan 
berkualitas. Saran-saran yang dapat disampaikan yaitu proses pemilihan grup 
keroncong yang akan tampil untuk lebih selektif, contohnya melakukan 
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penyeleksian lagi untuk memilih grup keroncong yang dapat tampil di televisi 
Borobudur Semarang sehingga kualitas musik keroncong yang tampil tidak 
mengecewakan. Bagi para pelaku musik keroncong yang tampil dan pihak kru TV 
Borobudur untuk menampilan yang terbaik di setiap penayangannya, dengan cara 
meningkatkan kualitas dalam memajukan dan memainkan musik keroncong agar 
dapat diminati oleh masyarakat luas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kesenian merupakan unsur dari kebudayaan yang dipandang dapat 

menonjolkan sifat dan mutu, serta cocok sebagai unsur utama dalam 

kebudayaan nasional (Koetjaraningrat, 1986 : 113). Keberadaan kesenian 

sebagai bagian dari kebudayaan tidak terlepas dari masyarakat pendukung 

yang memiliki perbedaan pikiran dan daerah masing-masing, dari perbedaan 

itu akan menghasilkan bentuk seni yang berbeda pula. Kondisi lingkungan 

sosial dan kebudayaan masyarakat pendukung yang berubah akan 

mempengaruhi kesenian tradisional di masyarakat itu sendiri. 

Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan, senantiasa terkait dengan 

aspek-aspek keagamaan, ekonomi, bahasa, maupun sosial budaya. Dengan 

demikian kesenian merupakan salah satu aktivitas budaya masyarakat yang 

dalam kehadirannya tidak dapat berdiri sendiri. Unsur kesenian system religi 

dan upacara dalam keagamaan di atas merupakan suatu aktivitas budaya 

masyarakat. Dalam kesenian tercangkup beberapa macam kesenian yaitu seni 

rupa, seni drama, seni tari, seni musik, dan lain-lain. 

Musik sebagai salah satu bidang seni yang merupakan suatu 

kebutuhan masyarakat baik masa kini maupun masa lampau. Tidak ada 

kebudayaan di dunia yang tidak mengenal musik. Hidup manusia dikelilingi 
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oleh bunyi-bunyian yang berasal dari diri manusia itu sendiri, seperti berteriak, 

bercakap-cakap, bertepuk tangan, dan menghentakkan kaki ke tanah. 

Kebutuhan akan seni diinginkan untuk mengungkapkan 

perasaan,tanggapan, pendapat, sikap, serta pengalamannya. Kebutuhan 

manusia akan seni tersebut dapat dipenuhi melalui berbagai jalan yang 

didukung oleh adanya sarana dan prasarana. Salah satu sarana yang ada untuk 

memenuhi kebutuhan seni ialah melalui media seni.  

Manusia dalam memenuhi kebutuhan seninya menjadi sangat mudah. 

Hal itu ditunjang oleh ilmu perkembangan dan teknologi yang semakin 

modern. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang manusia dapat 

menikmati seni secara mudah, baik melalui media cetak seperti surat kabar, 

majalah, jurnal, maupun media elektronik seperti televisi, radio, kaset, CD, 

DVD, internet dan sejenisnya. Kondisi ini baru terjadi pada abad ke-20, 

sehingga sangat memudahkan manusia untuk menikmati, mengapresiasikan, 

dan berprestasi dalam bidang seni. 

Televisi Borobudur (TVB) Semarang hadir sebagai televisi swasta 

lokal di Jawa Tengah. Sesuai dengan semboyannya TVB menyajikan acara-

acara bermuatan lokal, baik dalam ruang lingkup kota semarang secara khusus 

maupun Jawa Tengah secara umum. TVB disiarkan dari perbukitan gombel 

Semarang. Dengan pendekatan kualitas siaran dan kualitas acara yang selalu 

dijaga, kini TVB menjadi media informasi dan hiburan alternatif dari stasiun 

televisi yang telah ada sebelumnya. 
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Salah satu mata acara yang menjadi andalan TVB ialah program 

tayangan musik. Melalui acara ini TVB bermaksud memberi kesempatan 

kepada band-band lokal, khususnya band yang belum pernah merilis album, 

agar dapat menunjukkan kemampuan dan potensinya dalam bermain musik 

dengan menyajikan tayangan musik. TVB berharap dapat memuaskan pemirsa 

dalam memenuhi kebutuhan akan seni ,terutama seni musik. TVB juga 

mempunyai misi untuk menjadi production house  yang baik dengan sajian 

yang sarat informasi dan hiburan, sehingga acara dapat diminati dan dinikmati 

oleh pemirsanya. Media elektronik berupa televisi merupakan media yang 

lebih cepat diterima dilingkungan masyarakat, sehingga sajian musik tentunya 

dikemas secara hati-hati mengingat penonton memiliki berbagai karakter dan 

berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Memperhatikan selera pemirsa 

dalam hal musik, maka pihak TVB memperhatikan pengaturan jadwal musik 

keroncong yang akan pentas sekaligus musik yang akan dibawakan. Dengan 

demikian mata acara musik yang ditayangkan TVB dapat berlangsung efektif 

dan berkembang di kemudian hari. 

Dalam perkembangan musik di Indonesia, musik Keroncong adalah 

sejenis musik Indonesia yang memiliki hubungan historis dengan sejenis 

musik Portugis yang dikenal dengan fodo. Sejarah keroncong di Indonesia 

dapat ditarik hingga akhir abad ke-16, disaat kekuasaan Portugis mulai 

melemah di Nusantara. Keroncong berawal dari musik yang dimainkan para 

budak dan opsir Portugis dari daratan India (GOA). Bentuk awal musik ini 

disebut muresco yang diiringi oleh alat musik dawar. 
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Musik keroncong masih tetap dimainkan dan dinikmati oleh berbagai 

lapisan masyarakat di Indonesia terutama di kota-kota besar yang salah 

satunya yaitu di kota Semarang. Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah yang 

memiliki banyak kelompok atau orkes keroncong antara lain Orkes Keroncong 

Gema Pusaka, Orkes Keroncong Swadesi, Orkes Keroncong Kenangan Kekal, 

Orkes Keroncong Cinde Laras, Orkes Keroncong Romansa, Orkes Keroncong 

Irama Asri, Orkes Keroncong Citra Nada, Orkes Keroncong Nostalgia, Orkes 

Keroncong Pesona Musik Indonesia. 

Perkembangan kesenian yang telah ada saat ini merupakan hasil dari 

suatu proses kebudayaan masyarakat. Suatu proses yang baik akan 

menghasilkan sesuatu hal yang baik pula, begitu juga sebaliknya suatu proses 

yang tidak baik maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Acara 

musik yang tampil di media televisi di dalamnya terdapat suatu proses untuk 

dapat menghasilkan acara musik yang baik. Berdasarkan perkembangannya 

secara umum musik keroncong di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah 

mengalami pengurangan keberadaannya, oleh karena itu untuk meningkatkan 

keberadaan musik keroncong perlu dilakukan suatu proses dengan cara 

membuat suatu acara musik keroncong. Hal ini diharapkan supaya proses 

produksi acara musik keroncong dapat merubah perkembangan musik 

keroncong menjadi lebih baik, karena musik keroncong salah satu warisan 

budaya Indonesia. 

Berdasarkan pada situasi tersebut, maka pihak TVB juga 

memperhatikan tentang keberadaan musik keroncong dan para penikmat atau 
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penggemarnya. Maka diadakannya program acara khusus pecinta musik 

keroncong yaitu acara “Senandung Rindu” yang ditayangkan secara langsung 

pada hari Selasa malam pukul 22.00 WIB. Dimana program tersebut diadakan 

disamping sebagai acara hiburan, tetapi juga sarana pelestarian budaya 

khususnya musik keroncong. Berdasarkan pengamatan penulis tentang 

penelitian serupa yang pernah dilakukan, belum pernah ada penelitian tentang 

proses produksi acara musik keroncong di televisi Borobudur Semarang, di 

mana hanya di televisi Borobudur Semarang merupakan televisi swasta Jawa 

Tengah yang satu-satunya  menayangkan acara musik keroncong. 

Berdasarkan pemikiran pemikiran diatas, maka penulis mengambil 

judul dalam skripsi ini “Proses Pelaksanaan Acara Musik Keroncong di TV 

Borobudur Semarang”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian atau skripsi ini adalah : 

“Bagaimanakah proses produksi acara musik keroncong di TV 

Borobudur Semarang ? 

Secara lebih terinci masalah tersebut difokuskan pada : 

- Bagaimanakah proses pemilihan grup keroncong yang akan 

ditampilkan ? 

- Bagaimanakah proses pemilihan lagu-lagu yang akan ditampilkan 

? 
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- Bagaimanakah melakukan penyusunan dalam proses produksi ? 

- Bagaimana manajemen keuangan dalam proses produksi ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan 

proses produksi acara musik keroncong di TV Borobudur Semarang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat di ambil suatu manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai acuan pihak Televisi Borobudur Semarang 

dalam upaya peningkatan kualitas program acara musik keroncong 

Senandung Rindu. 

b. Bagi pengamat seni dan masyarakat pecinta musik keroncong 

khususnya, dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan 

landasan untuk mengembangkan dan melestarikan musik keroncong. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi penulis dan pembaca hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

tentang proses produksi acara musik keroncong di televisi Borobudur 

semarang. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Penulisan skripsi ini dibagi atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, 

bagian akhir. untuk lebih jelasnya, rincian dari setiap bagian sebagai berikut : 

Bagian Awal terdiri dari : Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, 

Halaman Pengesahan, Pernyataan, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Sari, 

Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran. 

Bagian Isi terdiri dari lima bab, yaitu :  

BAB I  adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, dan sistematika skripsi. 

BAB II adalah landasan teori. Bab ini memuat konsep atau teori yang 

berkenaan dengan obyek penelitian dan dijadikan dasar atau acuan 

berpijak untuk mengkaji permasalahan yang ada, yaitu proses 

produksi acara musik keroncong di Televisi Borobudur Semarang. 

BAB III  adalah metodologi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang 

pendekatan penelitian, sasaran penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik abalisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data. 

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V adalah kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.  

Bagian Akhir penulisan skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Proses Produksi 

Proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan 

suatu rangkaian, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988 : 703). Produksi adalah proses 

mempergunakan  unsur-unsur produksi dengan maksud menciptakan faedah 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988 : 

706). Berdasarkan pengertian tersebut maka, proses produksi di mana dalam 

hal ini berkaitan dengan proses produksi dalam broadcast adalah rangkaian 

dari kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan di 

mana untuk menghasilkan sajian acara dalam televisi. 

B. Pengertian Istilah-istilah Komunikasi 

Dalam suatu proses di media elektronik pertelevisian, terdapat istilah-

istilah untuk dapat menghasilkan program acara, istilah-istilah tersebut adalah 

: 

1. Broadcast 

Broadcast adalah proses pengiriman data satu arah. Pengiriman data 

satu arah ini tidak memerlukan respon balik dari penerimanya. Biasanya 

dipakai pada penyiaran gelombang radio, televisi, serta penyebaran 

lainnya. (Agung Cahyono, www.tehnik-informatika/transmisi.com) 
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2. Transmisi 

Transmisi adalah pergerakan informasi melalui sebuah media 

telekomunikasi. Transmisi memperhatikan pembuatan saluran yang 

dipakai untuk mengirim informasi, serta memastikan bahwa informasi 

sampai secara akurat dan dapat diandalkan. (Agung Cahyono, www.tehnik-

informatika/transmisi.com) 

Dalam transmisi dikenal dua mode transmisi yaitu : 

- Parallel transmission - Serial transmission 

Trasnmisi paralel adalah semua bit dari karakter yang diawali oleh 

suatu kode, ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat. Data 

dikirimkan terus menerus melalui jalur-jalur yang disediakan tersebut 

sehingga semua data dapat terkirimkan. (Agung Cahyono, www.tehnik-

informatika/transmisi.com) 

Transmisi serial adalah masing-masing bit dari suatu karakter 

dikirimkan secara berurutan, yaitu bit per bit, penerima kemudian merakit 

kembali arus beberapa bit yang datang kembali menjadi karakter. (Agung 

Cahyono, www.tehnik-informatika/transmisi.com) 

3. Transmission Media 

Media transmisi merupakan media yang digunakan untuk 

menstramisikan data. (Agung Cahyono, www.tehnik-

informatika/transmisi.com) 
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4. Transmission Mode 

Mode transmisi merupakan bagaimana suatu data dapat dikirimkan 

dari suatu alat dan diterima oleh alat lain. Transmisi ini merupakan salah 

satu konsep penting dalam sistem komputer sehingga suatu perangkat bisa 

berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Misalnya dari perangkat input ke 

pemroses, pemroses ke storage, pemroses ke media output, atau bahkan 

dari suatu sistem komputer ke sistem komputer yang lain. (Agung 

Cahyono, www.tehnik-informatika/transmisi.com) 

5. Input 

Input adalah masukan. Energi yang dimasukan ke dalam sistem. 

Masukan dapat berupa masukkan perawatan (maintennace input) dan 

masukan sinyal (signal input). Umumnya data yang diperlukan adalah 

sebagai masukan sistem yang diturunkan dari kebutuhan informasi. 

6. Output 

Output adalah keluaran, hasil dari suatu proses, baik berupa data 

maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Hasil dari energi yang 

diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa 

pembuangan. 

Beberapa komponen dasar yang biasanya membentuk suatu LAN 

adalah  sebagai berikut: 

7. Workstation 

Workstation merupakan node atau host yang berupa suatu   sistem 

komputer.  Sistem komputer ini dapat berupa PC atau dapat pula berupa 
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suatu komputer yang  besar  seperti  sistem  mini computer, bahkan  suatu      

mainframe. 

  Workstation dapat bekerja sendiri (stand-alone)  dapat pula   

menggunakan  jaringan untuk bertukar data dengan workstation atau user 

yang lain. 

8. Server 

Perangkat keras (hardware) yang  berfungsi untuk   melayani  

jaringan dan workstation  yang  terhubung  pada  jaringan tersebut. Pada 

umumnya sumber daya (resources)   seperti  printer, disk, dan  sebagainya  

yang   hendak digunakan secara bersama oleh para  pemakai  di  

workstation  berada  dan bekerja pada server. Berdasarkan jenis 

pelayanannya  dikenal  disk server, file server, print server, dan suatu 

server juga dapat mempunyai beberapa fungsi pelayanan sekaligus. 

 
9. Link (hubungan) 

Workstation dan server tidak dapat berfungsi  apabila  peralatan  

tersebut  secara fisik tidak terhubung. Hubungan tersebut dalam LAN 

dikenal  sebagai media transmisi yang umumnya  berupa kabel. Adapun   

beberapa  contoh dari link adalah: 

a. Kabel Twisted Pair  

Kabel Twisted Pair berfungsi sebagai penghubung antar media 

transmisi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut : 1) Kabel ini terbagi dua; 

yaitu Shielded Twisted Pair dan Unshielded Twisted Pair (UTP); 2) Lebih 

banyak dikenal karena merupakan kabel telpon; 3) Relatif murah; 4) Jarak 
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yang pendek; 5) Mudah terpengaruh oleh gangguan; 6) Kecepatan data 

yang dapat didukung terbatas, 10-16 Mbps 

b. Kabel Coaxial 

Kabel Coaxial berfungsi sebagai penghubung antar media 

transmisi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut : 1) Umumnya digunakan 

pada televise; 2) Jarak yang relatif lebih jauh; 3) Kecepatan pengiriman 

data lebih tinggi di banding Twisted Pair, 30 Mbps; 4) Harga relatif tidak 

mahal; 5) Ukurannya lebih besar dari Twisted Pair. 

c. Kabel Fiber Optic 

Kabel Fiber Optic berfungsi sebagai penghubung antar media 

transmisi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut : 1) Jarak yang jauh; 2) 

Kecepatan data yang tinggi, 100 Mbps; 3) Ukuran yang relatif kecil; 4) 

Sulit dipengaruhi gangguan; 5) Harga yang relatif masih mahal, 6) Instalasi 

yang relatif sulit. 

10. Network Interface Card (NIC) 

Suatu workstation tidak dihubungkan secara langsung dengan kabel 

jaringan ataupun tranceiver cable, tetapi melalui suatu rangkaian 

elektronika yang dirancang khusus untuk menangani  network  protocol  

yang dikenal  dengan Network Interface Card (NIC). 

11. Network Software 

Tanpa adanya software jaringan maka jaringan tersebut tidak  akan 

bekerja sebagaimana yang dikehendaki. Software ini juga yang  
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memungkinkan sistem komputer yang satu berkomunikasi dengan sistem 

komputer yang lain.  

12. Peralatan Pendukung LAN 

Peralatan pendukung LAN antara lain : 

a. Repeater 

Repeater adalah peralatan jaringan yang banyak digunakan untuk 

menghubungkan sebuah computer ke beberapa computer. 

Repeater berfungsi sebagai berikut : 1) Pada OSI, bekerja pada lapisan 

Physica; 2) Meneruskan dan memperkuat sinyal; 3) Banyak digunakan 

pada topologi Bus; 4) Penggunaannya mudah dan Harga yang relatif 

murah; 5) Tidak memiliki pengetahuan tentang alamat tujuan  sehingga   

penyampaian data secara  broadcast; 6) Hanya memiliki satu domain 

collision sehingga bila salah satu port sibuk maka   port-port yang lain 

harus menunggu. 

b. Hub 

Hub Alat penghubung atar komputer, semua jenis komunikasi 

hanya dilewatkan oleh hub. hub digunakan untuk sebuah bentuk 

jaringan yang sederhana (misal hanya untuk menyambungkan beberapa 

komputer di satu group IP lokal). 

Hub berfungsi sebagai berikut :1) Bekerja pada lapisan Physical; 2) 

Meneruskan sinyal; 3) Tidak memiliki pengetahuan tentang alamat 

tujuan; 4) Penggunaannya relatif mudah dan harga yang terjangkau; 5) 

Hanya memiliki satu buah domain collision. 



14 
 

c. Bridge 

Bridge jaringan adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan 

untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. 

Bridge jaringan beroperasi di dalam lapisan data-link pada model OSI. 

Bridge juga dapat digunakan untuk menggabungkan dua buah media 

jaringan yang berbeda, seperti halnya antara media kabel Unshielded 

Bridge berfungsi sebagai berikut : 1) Bekerja di lapisan Data Link; 2) 

Telah menggunakan alamat-alamat untuk meneruskan data ke 

tujuannya; 3) Secara otomatis membuat tabel penterjemah untuk 

diterima  masing-masing  port. 

d. Switch 

Switch Sebuah alat yang menyaring/filter dan 

melewatkan(mengijinkan lewat) paket yang ada di sebuah LAN. 

switcher bekerja pada layer data link (layer 2) dan terkadang di 

Network Layer (layer 3) berdasarkan referensi OSI Layer Model. 

sehingga dapat bekerja untuk paket protokol apapun. 

Switch berfungsi sebagai berikut : 1) Bekerja di lapisan Data Link; 2) 

Setiap port didalam swith memiliki domain collision sendiri-sendiri; 3) 

Memiliki tabel penterjemah pusat yang memiliki  daftar penterjemah 

untuk semua port; 4) Memungkinkan transmisi secara full duflex (dua 

arah) 
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e. Router 

Router Alat yang bertugas untuk mengantarkan paket data dalam 

jaringan.  

Router berfungsi sebagai berikut : 1) Router berfungsi menyaring atau 

memfilter lalu lintas data; 2) Menentukan dan memilih  jalur alternatif 

yang akan   dilalui  oleh data; 3) Menghubungkan antar jaringan LAN, 

bahkan dengan WAN. 

13. Topologi LAN 

Pengertian topologi Jaringan adalah  susunan lintasan aliran data di 

dalam jaringan yang secara fisik menghubungkan simpul yang satu  

dengan  simpul lainnya.   Berikut  ini  adalah beberapa topologi  jaringan  

yang ada dan   dipakai hingga saat ini, yaitu: 

a. Topologi Star 

  Beberapa simpul/node dihubungkan dengan simpul pusat/host, 

yang membentuk jaringan fisik seperti bintang, semua komunikasi 

ditangani  langsung  dan  dikelola oleh host yang berupa mainframe 

komputer. 

b. Topologi Hierarkis  

  Berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari  komputer 

induk(host) dihubungkan dengan simpul/node lain secara berjenjang. 

Jenjang yang lebih  tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di 

bawahnya. 
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c. Topologi Bus 

  Beberapa simpul/node dihubungkan dengan jalur  data  (bus). 

Masing-masing  node   dapat melakukan tugas-tugas dan operasi yang 

berbeda namun semua mempunyai hierarki yang sama. 

d. Topologi Loop 

Merupakan hubungan  antar simpul/node  secara serial  dalam 

bentuk suatu lingkaran tertutup.  Dalam bentuk ini  tak ada  central 

node/host, semua mempunyai hierarki yang sama. 

e. Topologi Ring 

  Bentuk ini merupakan gabungan bentuk topologi loop dan bus,  

jika salah satu  simpul/node  rusak, maka tidak akan mempengaruhi  

komunikasi node yang lain karena terpisah dari jalur data. 

f. Topologi Web 

  Merupakan bentuk topologi yang masing-masing simpul/node  

dalam jaringan dapat saling berhubungan  dengan node   lainnya 

melalui  beberapa link. Suatu bentuk web network  dengan  n node, 

akan menggunakan link sebanyak n(n-1)/2. 

Dengan menggunakan segala kelebihan dan kekurangan  masing2 

konfigurasi, memungkinkan dikembangkannya suatu konfigurasi baru 

yang  menggabungkan beberapa topologi disertai teknologi  baru agar  

kondisi   ideal  suatu sistem jaringan dapat terpenuhi. 

(http://ezine.echo.or.id/ezine1/pengenalan%20jaringan%20%5Bba

gian%201%5D.txt) 
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C. Pengertian  Musik 

Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk 

lagu/komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya 

melalui unsur-unsur musik. Musik sebagai ilmu dan pengetahuan mencakup 

banyak hal. Untuk itu unsur-unsur musik merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Unsur-unsur itu meliputi irama, melodi, bentuk/struktur 

lagu, dan ekspresi ( Jamalus, 1988 : 1 ). 

A.T. Mahmud (1995 : 8) mengemukakan bahwa musik tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia . Musik adalah media umtuk mencurahkan 

pikir dan rasa, alat untuk berkomunikasi. Musik sangat dekat dan tak 

terpisahkan dari kehidupan manusia yang menciptakannya. Musik adalah 

bahasa universal yang paling luwes yang dapat membagi pikiran dan rasa 

antar manusia, dimana pun dan kapan pun ia berada.  

Unsur- unsur musik meliputi:(1) warna nada/timbre, (2) 

kecepatan/tempo, (3) intensitas/volume, (4) ketinggian nada/pitch, (5) 

durasi/ritem, Van ESS (dalam Sumaryanto, 2001 : 9). Selanjutnya unsur-unsur 

musik secara rinci terdiri dari: 

1. Irama 

Irama diartikan sebagai pukulan atau ketukan yang selalu tetap 

dalam dalam suatu lagu, berdasarkan pengelompokkan pukulan kuat dan 

pukulan lemah (Sudharsono, 1991: 14). Selanjutnya irama diartikan 

pertentangan bunyi antara bagian yang berat dan bagian yang ringan. 
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Pertentangan bunyi tersebut selalu terulang kembali dan teratur 

(Sukohardi, 1978 : 6). 

Jenis-jenis irama meliputi : (1) tempo, ialah suatu pernyataan cepat 

atau lambatnya irama suatu lagu baik dalam instrumen maupun nyanyian, 

(2) birama, adalah ketukan-ketukan yang berulang-ulang secara teratur 

dalam garis-garis tegak yang membatasi ruas birama, (3)garis birama, 

adalah garis-garis tanda birama, adalah tanda terdapat pada permukaan 

tegak yang membatasi ruas birama, (4) yang berupa sebuah angka pecahan 

yang lagu,pembilang menunjukan jumplah baguian dalam tiap-tiap birama, 

sedangkan penyebutmenunjukan nilai nada dalam tiap-tiap pukulan, (5) 

ketukan adalah denyut yang teratur dan berlangsung dalam jarak ukuran 

waktu yang sama, (6) irama lagu, adalah panjang dalam melodi, dengan 

susunan irama tertentu dalam satu atau beberapa birama secara berulang-

ulang dan teratur dalam sebuah lagu. 

Berdasarkan pendapat dan pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa irama adalah pola panjang pendek, keras lunak, berat ringan yang 

muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam pendeknya nada yang 

digunakan adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. 

2. Melodi 

Melodi adalah rangkaian nada-nada yang disusun ke dalam pola-

pola yang  beraturan atau dengan kata lain melodi adalah nada-nada secara 

tunggal yang memberi arti suatu keseluruhan. (Van CSS, dalam 

Sumaryanto, 2001 : 11 ). 



19 
 

Pengertian melodi juga dikemukakan oleh Solapung (1981 : 1) 

bahwa melodi adalah rentetan nada-nada yang bergerak maju naik turun 

menurut tingginya. Bila dibuat dalam gambar melodi tampak sebagai 

berikut:     

 

Bagan alur melodi dalam birama 
 

Melodi  

      Birama  

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

melodi adalah rangkaian nada yang bergerak naik turun dalam suara yang 

teratur dan berirama yang akan membentuk sebuah lagu. 

3. Harmoni   

Dalam Kamus Besar Indonesia (Depdikbud, 1994 : 390) harmoni 

adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan  dan minat keselarasan, keserasian, 

harus ada antara irama dan gerak. Harmonisasi, pengharmonisasian, adalah 

upaya mencari keselarasan. Apabila pada sebuah nada ditambahkan nada 

ketiga dan kelima yang terletak pada urutan suatu tangga nada: misalnya 

pada nada c ditambahkan nada ketiga yaitu nada e dan nada kelima yaitu 

nada g, kemudian nada tersebut dibunyikan bersama-sama, terjadilah 

paduan nada yang disebut akor. Dalam dunia musik, ilmu yang 

mempelajari cara menyusun akor disebut ilmu harmoni atau biasa disebut 

harmoni (Sudharsono, 1991 : 20). 
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Dasar dari paduan nada ini ialah trinada (jamalus, 1988 : 30). 

Selanjutnya trinada atau akor ialah bunyi gabungan tiga nada yang 

terbentuk daru salah satu nada dengan nada terts dan kuinnya, atau 

dikatakan juga terts bersusun. Trinada diberi nomer dengan angka Romawi 

sesuai dengan tingkat kedudukan nada dasarnya dalam tangga nada. 

Angka romawi besar menunjukan trinada mayor, dan angka romawi kecil 

menunjukan trinada minor. Contoh trinada dapat ditunjukan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa harmoni 

adalah perpaduan tiga nada atau lebih yang dibunyikan secara serempak 

yang terbentuk dari salah satu nada dengan nada terts dan kuinnya. 

D. Musik Keroncong 

Musik keroncong bukanlah jenis musik yang baru di Indonesia. Sebab 

sudah berpuluh-puluh tahun jenis musik ini eksis di Indonesia. Menurut 

Soeharto dkk (1996:60) bahwa musik keroncong adalah jenis musik yang 

jiwanya mengandung sentuhan (appeal) yang menjangkau dalam kehidupan 

nyata secara langsung dan realistis. Selanjutnya dikatakan bahwa musik 

keroncong adalah bagian dari seni musik, sebagaimana cabang-cabang seni 

Lambang angka : 

Lambang Huruf : 

I II III IV V VI VII VIII = 1 

C Dm Em F G Am Bdim C1
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musik lainnya. Misalnya; gamelan, angklung, musik klasik, jazz, blues, rock, 

dangdut, dan jenis musik lainnya (Budiman 1979:1). 

1. Jenis Musik keroncong 

Dari waktu ke waktu pikiran dan pandangan hidup manusia 

mangalami perkembangan secara kontinue. Perkembangan pikiran dan 

pandangan hidup manusia mengakibatkan terjadinya perubahan dan 

perkembangan seni musik dalam berbagai bentuk dan jenis musik. 

Contohnya ialah mengalami perubahan dan perkembangan dalam bentuk, 

warna, atau corak, maupaun alat-alat musik yang digunakan. Pada 

mulanya instrumen musik keroncong mengalami perubahan dari alat-

alatnya menjadi biola, seruling, gitar, cello, bass, banjo, dan ukulele. Maka 

dengan disadari atau tidak para musisi Indonesia telah membentuk dan 

menyetujui suara irama pokok untuk lagu keroncong tersebut adalah ‘baku 

irama keroncong’ (Ahmad dalam Pensi 83:89) Dengan perkembangan 

musik lain: keroncong asli, langgam, stambul, dan lagu ekstra (Harmunah, 

1996; 7) 

a) Keroncong Asli 

Keroncong asli mempunyai 28 birama tanpa intro dan coda. 

Sukatnya 4/4. Bentuk kalimatnya A – B – C, dinyanyikan dua-dua 

intro atau coda selalu ada. Intro merupakan improvisasi akor I dan IV, 

yang diakhiri dengan akor I dan ditutup dengan kadens lengkap yang 

disebut dengan istilah ‘overgang’ atau ‘lintas akor’ yaitu akor I – IV – 

V – I . Sedangkan coda juga berupa kadens lengkap. Pada tengah lagu 
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ada interlude yang disebut juga dengan istilah ‘midell spell’ atau 

‘sengga-an’ yaitu pada birama ke-9 dan ke-10. keroncong asli dalam 

tangga nada major harmonisasinya membentuk kadens lengkap I – IV 

– V – I, dan modulasi II – V, dan hampir selalu setelah modulasi 

kedominanya dilanjutkan dengan akor IV.  

Skema harmonisasi keroncong asli adalah sebagai berikut : 

Introduksi 

 I  .   .   .   I  .   .   .  V .   .   .  V .   .   . 

 II .   .   .  II .   .   . V  .   .   .  V .   .   . 

 V .   .   .  V  .  .  .  IV  .  .  . IV .   .   . 

 IV .  .  .  IV . V  .  I  .   .   .   I  .   .   . 

 V .   .   .  V  .   .   .  I  .   .   .   IV .  V . 

 I  .   .   .  IV .  V  .  I  .   .   .   I  .   .   .  

 V  .   .  .  V  .   .   .    I .    .    . I  .    .   .  Coda 

 

b) Langgam 

Langgam terdiri dari 32 birama tanpa intro dan coda. Sukatnya 

4/4. bentuk kalimatnya A – A – B – A. Lagu biasanya dibawakan dua 

kali. Ulangan kedua bagian kalimat A – A dibawakan secara 

instrumental. Vocal baru masuk pada bagian kalimat B. Dilanjutkan 

kalimat A. Intro biasanya diambilkan 4 birama terakhir dari lagu 

langgam tersebut. Sedangkan coda merupakan kadens lengkap. 

Langgam dalam tangganada major dan tangganada yang diarahkan dari 
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musik daerahnya. Harmonisasinya membentuk kadens lengkap I – IV 

– V – I, dan modulasi II – V atau ii – V. Skema harmonisasinya yaitu 

sebagai berikut : 

Introduksi 

I  .   .   .   IV . V .  I  .   .   .  I .   .  . 

V .   .   .   V .  .  .   I  .   .   .  I  .  .  . 

I  .   .   .  IV  . V .   I  .   .   . I  .   .  . 

V .   .   .  V .   .   .  I  .   .   .  I  .   .  . 

IV  .  .  .  IV.   .   .  I .   .   .   I  .  .  . 

II  .   .  . II  .   .   . V  .  .   . V  .  .  . 

I  .   .  . IV .  V   .  I  .   .  .  I  .  .  .    

V .   .  .  V .   .   .  I  .   .   .  I  .  .   .   Coda 

 

c) Stambul 

Jenis stampul ini mempunyai dua bentuk, yaitu: 

1) Stambul I 

Stambul I terdiri dari 16 birama. Sukatnya 4/4. bentuk 

kalimatnya A – B. Bersyair secara improvisasi dengan peralihan 

dari akord dominan ke akord sub dominan. Stambul I sering 

berbentuk musik-musik vokal yang saling bersautan, yaitu 2 

birama instrumental dan 2 birama berikutnya diisi vokal. Demikian 

seterusnya sampai lagu berakhir. Stambul dalam tangganada major 

harmonisasinya adalah berbentuk kadens lengkap, yaitu I – IV – V 
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– I. Untuk introduksi adalah akord I dengan peralihan ke akord IV. 

Skema harmonisasinya dari stambul I adalah sebagai berikut: 

Inrtoduksi 

 
IV .  . .  IV .  .  .   I  .   .   .  I   .   .  . 

V .  .  . V .   .   .   I  .  .   .    I  .   .   . 

     IV . . .  IV .  .  .   I  .   .   .   I  .   .   . 

     V .  .  . V .   .   .  I  .   .   .   I  .   .   .   coda 

 

2) Stambul II 

Stambul II terdiri dari dua kali 16 birama. Sukatnya 4/4. 

dan bentuk kalimatnya A – B. Bersyair secara improvisasi. Intro 

merupakan improvisasi dengan peralihan dari akor tonika ke akor 

sub dominant. Sering pula berupa vokal yang dinyanyikan secara 

recitative dengan peralihan akor I ke akor IV tanpa iringan. Skema 

harmonisasi dari stambul II adalah sebagai berikut : 

introduksi 

IV .  .  .   IV .  .  .   IV .  .  .  IV . V . 

I  .   .   .  IV  . V .  I  .   .   .  I  .   .  . 

V .   .   .  V .   .   .  V .   .   .  V .  .  . 

I  .   .   .   IV  . V . I  .   .   .  I  .  .  .   Coda 

d) Bentuk Ekstra 

Bentuk ekstra menyimpang dari ketiga jenis keroncong tersebut 

diatas bersifat merayu, riang, gembira, dan jenaka, namun tetap 



25 
 

berirama keroncong. Contohnya lagu Jali-Jali dan lagu daerah lainnya 

yang mempunyai bentuk khusus. 

e) Pop Keroncong atau Dikeroncongkan 

1. Istilah pop keroncong belum begitu umum digunakan karena 

merupakan istilah yang dipakai penulis untuk membedakan 

dengan istilah keroncong jenis lain yang telah lama dikenal oleh 

masyarakat. 

2. Pop keroncong adalah lagu jenis Pop yang diiringi dengan 

permainan irama musik keroncong. Bentuk lagu tidak terikat pada 

ketentuan yang baku, namun musik pengiring yang menggunakan 

iram keronconglah yang menjadi titik beratnya. 

3. Konsekuensi dari keroncong model ini adalah progresi akornya 

yang mengikuti progresi lagu pop sehingga akan banyak sekali 

kemungkinan pergantian akor, bahkan juga modulasi. 

4. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tidak lagi alat musik 

standar, namun terdapat tambahan alat musik lain yang 

disesuaikan dengan kebutuhan atau tuntutan aransemennya, misal 

drum set, kelompok string, keyboard,dan alat alat musik lainnya. 

E. PENGERTIAN MANAJEMEN KEUANGAN 

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, 

penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan 

penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. 
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Berikut penjelasan singkat masing-masing fungsi manajemen 

keuangan : 

a. Perencanaan keuangan 

Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan 

lainnya untuk periode tertentu. 

b. Penganggaran keuangan 

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail 

pengeluaran dan pemasukan. 

c. Pengelolaan keuangan 

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada 

dengan berbagai cara. 

d. Pencairan keuangan 

Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional 

kegiatan perusahaan. 

e. Penyimpanan keuangan 

Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan 

aman. 

f. Pengendalian keuangan 

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan 

pada perusahaan. 

g. Pemeriksaan keuangan 

Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak 

terjadi penyimpangan. 
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1. Tugas pokok manajemen 

Tugas-tugas dasar yang diemban oleh seorang menejer 

keuangan secara umum adalah : 

a. Mendapatkan dana perusahaan 

b. Menggunakan dana perusahaan 

c. Membagi keuntungan / lab perusahaan 

2. Tujuan manajemen keuangan 

Tujuan dengan adanya manajer keuangan untuk mengelola dana 

perusahaan pada suatu perusahaan secara umu adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian apabila suatu 

saat perusahaan dijual maka harganya dapat ditetapkan setinggi 

mungkin. 

(http://organisasi.org/definisi-pengertian-manajemen-

keuangan-tugas pokok dan tujuannya) 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif, artinya prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang atau 

perilaku yang diamati (Moleong, 1988:2). Pendekatan ini diarahkan pada latar 

belakang kebudayaan dan individu yang dijadikan subyek penelitian ini secara 

holistik (utuh). Pada dasarnya menurut beberapa ahli ada beberapa metode 

yang berkembang dalam penelitian kualitatif, di antaranya : studi kasus, 

survey dan content analisis (Muhajir, 1993 : 60), studi kasus, fenomenologi, 

grounded theory, etnometodologi, etnografi, geografi dan historical social 

sciences (Salim, 2001 :89). Selain itu juga ada metode lain yaitu : metode 

interaksi simbolik dan kebudayaan (Moleong, 1988 : 7). Dari metode-metode 

tersebut yang dipilih peneliti dalam kegiatan penelitian kualitatif ini adalah 

metode kebudayaan.  

B. Lokasi Penelitian        

Lokasi yang dipilih menjadi penelitian ialah Televisi Borobudur 

(TVB) Semarang. Alasannya TVB Semarang merupakan salah satu televisi 

lokal yang menyajikan tayangan musik dengan menampilkan musik 

keroncong lokal bagi pemirsa.   

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 
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a. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja dan sistematis terhadap gejala-gejala yang nampak pada obyek 

penelitian (Rachman, 1993 : 71). Observasi dapat diartikan sebagai suatu 

teknik pengumpulan data yang pencatatannya dilakukan secara sistematis 

dan melalui pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Jenis 

observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipasi, karena penulis 

tidak melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses produksi acara, penulis 

hanya melakukan pengamatan. 

 Hal-hal yang diobservasi meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

a. Proses produksi acara musik keroncong “Senandung Rindu” di 

Televisi Borobudur Semarang antara lain : 

 Pemilihan group keroncong yang akan ditampilkan 

 Pemilihan lagu-lagu yang akan ditampilan 

 Melakukan penyusunan acara pada saat produksi 

b. Manajemen keuangan dalam proses produksi  

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

yaitu yang memberi jawaban atas pertanyaan dengan maksud tertentu 

(Moleong, 2002 : 135). Jenis-jenis wawancara menurut Patton (dalam 

Moleong, 2002 : 135-136) antara lain : (1) Wawancara pembicaraan 

informal, merupakan jenis wawancara di mana pertanyaan yang diajukan 
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sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi tergantung pada 

spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai; 

(2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, merupakan 

jenis wawancara yang mengharuskan pewawancara membuat kerangka 

dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalamn proses wawancara; 

(3) Wawancara terbuka, merupakan jenis wawancara yang menggunakan 

seperangkat pertanyaan baku. 

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah 

wawancara baku terbuka. Alasannya bahwa wawancara jenis ini 

menggunakan daftar pertanyaan yang seragam, sehingga akan mampu 

mengurangi dan membatasi variasi jawaban yang diperoleh dari masing-

masing responden. Dengan begitu akan memudahkan peneliti dalam 

mengolah data hasil wawancara. 

Dalam penelitian ini penulis memperolehnya dengan cara bertanya 

langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu Agung 

Endhyatmoko S.Sos bertindak sebagai produser dan Wuryanto SH yang 

bertindak sebagai presenter dalam acara musik keroncong di Televisi 

Borobudur Semarang, karena para responden tersebut dapat memberikan 

banyak informasi tentang hal-hal yang diteliti. Di samping seseorang yang 

banyak terlibat di acara tersebut juga. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik mencari data yang terdapat dalam 

catatan harian, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 
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rapat, agenda, dan sebagaimya (Arikunto, 1992 : 200). Hal tersebut 

dilakukan untuk melengkapi data yang belum dikemukakan oleh informan, 

serta untuk mengecek sejauh mana data-data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam skripsi ini dokumentasi diarahkan untuk 

mendapatkan data-data tentang kondisi umum lokasi penelitian sarana 

prasarana, serta hal-hal lain menyangkut proses produksi acara musik 

keroncong di Televisi Borobudur Semarang. 

Hal lain yang perlu dilakukan dalam penelitian ialah 

mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakan dan jasa 

informasi yang tersedia. Pemanfaatan perpustakaan ini diperlukan, baik 

untuk penelitian lapangan maupun penelitian bahan dokumentasi (data 

sekunder). Nyata sekali bahwa, tidak mungkin suatu penelitian dapat 

dilakukan dengan baik tanpa orientasi pendahuluan di perpustakaan 

(Singarimbun, dan Effendi, 1995 : 70). 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan upaya untuk mengolah data yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka 

sehingga penulis dapat mengadakan interprestasi terhadap hasilnya. 

Menurut Muhadjir (1989 : 171) analisis data merupakan upaya mencari 

dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang di teliti dan 

mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. Sebelum dianalisis, semua data 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 
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pustaka di organisasikan terlebih dahulu. Data tersebut di gabungkan dan di 

simpulkan untuk menjelaskan sasaran yang diteliti. 

Proses penyusunan pengaturan dan pengolahan data agar dapat 

digunakan untuk membenarkan atau menyalahkan hipotesis disebut mengolah 

data kasar menjadi data yang lebih halus, lebih bermakna, sedangkan analisis 

dimaksudkan untuk mengkaji data dalam hubungannya dengan keperluan 

pengkaji data dalam hubungannya dengan keperluan pengkajian hipotesis 

penelitian (Sudjana, 199 :76) 

Dengan merujuk penjelasan Miles dan Huberman (terjemahan rohidi, 

1992:95-96) kaitannya dengan proses analisis dan penafsiran data perlu 

diuraikan langkah-langkah analisis data sebagai berikut : 

1. Reduksi data yaitu merangkum data yang diperoleh dari lapangan dengan 

melakukan penyelesaian, pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan dan pengabstrakan dari data kasar yang muncul dan 

catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data yaitu kumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan 

kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan simpulan. 

3. Verifikasi data yaitu mengklasifikasikan data dan menginterprestasikan 

data secara sistematis dari data yang telah diperoleh baik melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang telah 

direduksi. 
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Untuk memperjelas langkah-langkah dalam tehnik analisis data berikut 

ini digambarkan bagan komponen-komponen analisis data menurut Miles dan 

Huberman (terjemahan Rohidi, 1992:100). 

Bagan komponen-komponen analisis data menurut Miles dan 

Huberman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Rohidi, 1992 : 100) 

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh 

bentuknya VCD , foto, naskah, rekaman kaset hasil wawancara, dan tulisan-

tulisan yang terdapat dalam buku, majalah, atau surat kabar yang berhubungan 

dengan musik keroncong pada umumnya. Setelah data-data tersebut diperoleh 

kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan objek yang diamati  yaitu proses 

produksi acara musik keroncong di TV Borobudur Semarang. 

Data yang telah dipilih dan dipilah kemudian dilanjutkan dengan 

proses pereduksian, disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Verifikasi / Simpulan 
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dijadikan sebagai acuan peneliti dalam pengambilan keputusan untuk 

menyajikan data tersebut dalam bentuk pembahasan masalah hasil penelitian 

pereduksian data yang juga dijadikan dasar dalam proses penyimpulan hasil 

penelitian. Menyimpulkan hasil penelitian diperlukan proses peninjauan 

kembali atau disesuaikan dengan data yang telah terkumpul, tidak hanya 

sekedar menyimpulkan saja. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam proses penyajiannya dan landasan atau dasar yang kuat untuk 

menjelaskan permasalahan tanpa mengesampingkan tujuan yang 

sesungguhnya. 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah teknik yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian untuk menunjukan bahwa data yang disajikan 

benar-benar absah. Dalam hal ini pemeriksaan keabsahan data ditempuh 

melalui tiga kriteria, yaitu : (1) kredibilitas, (2) kependabilitas, (3) 

konfirmabilitas. Kredibilitas menyangkut tingkat kepercayaan yang 

diwujudkan melalui : (a) prolonyed eggement yaitu alokasi waktu 

keikutsertaan yang panjang : (b) persistence observation yaitu melakukan 

dengan kecermatan dan ketekunan dalam pengamatan : (c) triangulasi yaitu 

dengan cara mengambil data dari sumber yang dapat dipercaya dengan 

menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian serta pedoman 

pada teori yang digunakan : (d) member checking yaitu meminta pengecekan 

ulang kepada informan atas data yang diperoleh. Dependabilitas yaitu 

penafsiran data hingga penarikan simpulan yang dapat diandalkan lewat 
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pembimbing dalam proses penilaian. Konfirmabilitas yaitu hasil temuan telah 

mendapat pengesahan dari pakar untuk mengaudit kesesuainnya, yang dalam 

hal ini adalah oleh tim penyaji.  

Dalam hal ini penulis memilih teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan triangulasi sumber pada setiap catatan lapangan yang baru saja dibuat 

peneliti, diperlihatkan kepada responden untuk memastikan bahwa catatan 

lapangan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan. 

Tahap-tahap analisis kualitatif ada 4 (empat), yaitu : (a) tahap pra 

lapangan, yang mempersoalkan segala macam persiapan yang diperlakukan 

sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian itu sendiri : (b) Tahap 

pekerjaan lapangan, yang membahas usaha penelitian agarsecara bersungguh-

sungguh berusaha memahami lokasi penelitian : (c) Tahap analisis data, yang 

membahas usaha untuk menemukan tema dan hipotesis: (d) Tahap penulisan 

laporan, berupa pengolahan data yang ditemukan di lapangan menjadi sebuah 

bentuk laporan ilmiah (Moleong, 2002 : 109). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum dan Denah Lokasi Penelitian. 

Kondisi Obyektif TV Borobudur Semarang 

Sebagai TV Lokal swasta yang terus berkembang. TVB mengekspos 

program-program daerah Jawa Tengah yang mempunyai hubungan emosional 

langsung dengan masyarakat, sekaligus sebagai alternatif hiburan dan 

informasi bagi masyarakat yang berada pada lingkup area TV Borobudur. 

Program-program tersebut meliputi ; Program News, Religi, Anak, Reality 

Show, Infotaiment, Entertainment, VH 1 ( Video Hits Number 1 ).   

TV Borobudur Semarang terletak di Jl. H. Agus Salim, PT.  SCJ Plaza 

Building 5-6 floor Semarang. beroprasi pada teresterial channel 47 UHF 

dengan power 5 kw yang disiarkan dari perbukitan gombel Semarang. Saat ini  

hadir 19 jam setiap hari, dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 

WIB. Dengan pendekatan kualitas, mutu siaran, dan mutu acara yang selalu 

dijaga, TVB menjadi media televisi alternatif pilihan dari station yang telah 

ada sebelumnya. 

Jangkauan siar meliputi; Kota Semarang, Ungaran, Salatiga, 

Ambarawa, Purwodadi, Grobogan, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Weleri, 

Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, dengan jumlah penduduk 9.113.313 

dengan power 5-20 Kw, dan ketinggian antena 317 M di atas permukaan air 

laut. 
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Secara detail TV Borobudur terletak di jalan H. Agus Salim, PT. SCJ Plasa 

Building 5 – 6 floor wilayah Semarang Timur. Gedung menghadap ke arah selatan 

tepatnya persis di depan pasar Johar dan disamping kanan adalah hotel Metro 

Semarang dan dibelankangnya terdapat Kantor Pos Besar Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Denah lokasi TV Borobudur Semarang 

 

TV Borobudur (TVB) hadir sebagai televisi swasta di Jawa Tengah, 

sebagai TV lokal, TVB menyajikan acara-acara bermuatan lokal untuk 

kepentingan masyarakat Jawa Tengah. Sebagai suatu usaha pertelevisian, 

TVB mengemas sajian musik sebagai sajian yang menarik. Sajian-sajian 

musik tersebut merupakan suatu kepuasan bagi para penonton. TV Borobudur 

mempunyai  misi untuk menjadi stasiun dan production house yang baik, yang 

diminati pemirsa pada umumnya sehingga mampu menghadirkan acara yang 

sarat informasi dan hiburan.  
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Dengan Visinya TVB bertujuan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan mental spiritual masyarakat berke-Tuhan-an 

sehingga memiliki iman serta semangat yang kokoh dalam 

pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya, masyarakat 

Jawa Tengah pada khususnya.  

2. Menumbuh kembangkan seni budaya Indonesia pada umumnya 

dan seni budaya Jawa Tengah pada khususnya agar menjadi 

hiburan sehat yang mampu membangun kreatifitas, sehingga tidak 

saja berperan sebagai filter atas imbas negatif budaya asing tapi 

juga mampu menarik investor dan wisatawan ke Jawa Tengah. 

3. Meningkatkan potensi sumber daya manusia sehingga mampu 

bersaing di tingkat nasional dan internasional dalam rangka 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui 

pendistribusian berbagai informasi pembangunan, pendidikan, 

ekonomi, politik, sosial, pertanian, budaya, dan pariwisata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 1   : Lobby depan TV Borobudur Semarang 

(foto   : Apriliandini R, 13 Januari 2009) 
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Berikut ini adalah denah ruang Televisi Borobudur Semarang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : 2 Denah ruang televisi Borobudur Semarang 

 

B. Musik Keroncong di TV Borobudur 

Banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap musik keroncong 

khususnya pecinta musik keroncong dan para seniman juga orang-orang yang 

bergerak untuk melestarikan dan mengembangkan musik keroncong yang juga 

tergabung dalam suatu organisasi musik keroncong, maka TV Borobudur 

Semarang menyiarkan program acara musik keroncong yang diberi nama 

“Senandung Rindu”. 
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Program acara “Senandung Rindu” disiarkan secara langsung dari 

studio TV Borobudur setiap hari Selasa pukul 22.000 WIB, dan disiarkan 

ulang pada hari Kamis pukul 14.00 WIB. Acara tersebut berdurasi 1 jam dan 

di dalam acara tersebut juga bisa digunakan untuk berinterakrif lewat telepon 

untuk berkirim salam, kritik dan saran terhadap pemain maupun pelaku musik 

keroncong yang ada di Semarang dan sekitarnya. Di TV Borobudur sendiri 

selain menambah program acara tapi juga upaya untuk menumbuh 

kembangkan musik keroncong. 

 

C. Proses Produksi Acara Musik Keroncong 

i. Proses sebelum produksi 

a. Pemilihan Grup keroncong yang akan tampilkan 

Pemilihan Grup keroncong yang akan ditampilkan di acara 

musik keroncong ini harus melalui seleksi terlebih dahulu untuk  

melihat apakah layak untuk tampil atau tidak. Penyeleksian 

tersebut berdasar kriteria-kriteria yang harus dipenuhi antara lain : 

1. Para pemain dalam grup keroncong dapat menguasai alat musik 

yang dipegang masing-masing. 

2. Menguasai banyak lagu keroncong. 

3. Grup keroncong dapat bermain bagus dalam segi permainan dan 

penampilan dalam segi permainan dan penampilan dalam segi 

permainan, penampilan dan juga kompak. 
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Hal ini dilakukan oleh pihak TV Borobudur dan dilakukan oleh Agung 

Sedhyatmoko,S.Sos bertindak sebagai produser dan juga dibantu oleh orang-

orang yang berkecimpung di dunia musik keroncong yang ada di lingkungan  

TV Borobudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2   : Agung Sedhyatmoko, S.Sos, selaku Produser acara 

musik keroncong “Senandung Rindu” Semarang 

(foto   : Apriliandini R, 13 Januari 2009) 

Pada awal program acara ini hanya beberapa Grup 

keroncong yang tampil secara bergiliran sesuai jadwal yang sudah 

dibuat oleh pihak TV Borobudur. Seiring waktu berjalan, Grup 

keroncong yang tampil semakin bertambah bahkan diantaranya 

adalah Grup-Grup keroncong yang berasal dari luar kota 

Semarang. 
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Grup keroncong yang tampil di acara “Senandung Rindu” antara lain 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1 : Daftar Grup-Grup keroncong yang tampil di TV Borobudur 

Semarang. 

No Nama Orkes 

Keroncong 

Alamat Sekretariat dan No. 

Telp. 

Nama 

Pimpinan 

1 Gema Pusaka Jl. Sagung Raya Jatingaleh 

Semarang, Telp. 08882554667 

Bambang W 

2 Puspitarama Puncang Gading Demak, Telp. 

081326248584 

Sumarsono 

3 Nostalgia Jl. Argomukti Timur Gg. II 

Smg, Telp. 70292017 

Wuryanto 

4 Kenangan Kekal Karang Anyar Gunung Kec. 

Jomlang Smg, Telp. 6720606 

Supriyanto 

5 Gita Ria Jatingaleh Semarang, Telp. 

7477664 

Mahful 

6 Pesona Indonesia Jl. Sidodrajat X/19 Tlogosari 

Smg, Telp. 6720311 

Suparno 

7 Sinar Handayani Slawi Kab. Tegal, Telp. 

08164886164 

H. 

Sulistiyanto 

8 Gema Klasik Jl. Dr. Wahidin No. 43 Jepara, 

Telp. 0818463469 

Sukamto 

9 Romansa Perum Pondok Majapahit 2 

Mranggen, Telp. 085225311929 

Mundakir 
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No Nama Orkes 

Keroncong 

Alamat Sekretariat dan No. 

Telp. 

Nama 

Pimpinan 

10 Pesona Asri 

Kartini 

Ds. Senenan Rt.13/V Kec. 

Tahunan Jepara, Telp. 

08122930808 

Bambang 

Eko 

11 Bintang Remaja BRI Juwana, Jl. Jend. Sudirman 

Komplek Plasa Juwana Pati, 

Telp. 081325791239 

Hartono 

12 Gita Citra Jatingaleh, Telp. 081390706402 Rohmat 

13 Senja’ 93 Pekunden Semarang, Telp. 

081325605007 

Kartiman 

Londo 

14 Doa Mama Gunungpati Semarang, Telp. 

6932078 

Miartanto 

 
Sumber :  TV Borobudur Semarang 

 

b. Pemilihan lagu-lagu yang akan ditampilkan 

Pemilihan lagu-lagu yang akan ditampilkan adalah lagu-lagu 

keroncong yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing Grup 

keroncong yang akan tampil. Akan tetapi harus sesuai dengan 

kriteria-kriteria lagu yang akan ditampilkan, di mana sudah 

ditentukan oleh pihak TV Borobudur. Kriteria lagu-lagu yang 

dapat ditampilkan antara lain : 
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1. Lagu-lagu keroncong asli, langgam, dan stambul 

a. Keroncong Asli 

i. Lagu Keroncong Asli pada umumnya menggunakan burama 4/4 

ii. Jumlah birama (bar) sebanyak 28 bar tanpa intro dan coda 

iii. Bentuk / struktur kalimat terdiri dari 3 bagian: A-B-C. Dalam hal 

bentuk/struktur lagu, keroncong asli tiap tiap kalimat memiliki nama. 

Kalimat A diberi nama Angkatan (permulaan), Kalimat B diberi nama 

Refrein, Dan bagian C diberi nama Sengaan(akhir / final). 

iv. Selalu ada intro dan coda. Introduksi biasanya dengan memainkan 

kalimat pada bagian sengaan (bagian C). Sebelum memasuki bagian 

sengaan tersebut, kadang-kadang dimainkan pula ”prospel” yaitu 

permainan solo instrument yang dimainkan secara improvisatoris. 

v. Dalam penyajiannya, keroncong asli dimainkan 2 kali. Permainan 

pertama disajikan dengan iringan engkel, sedangkan pada permainan 

yang kedua (pengulangan) pola irama iringan biasanya menggunakan 

pola dobel.Tempo permainan pada saat memasuki perubahan dari pola 

engkel ke pola dobel biasanya diubah menjadi tempo lambat. 

Perpindahan dari irama engkel menjadi dobel dikomando dengan pola 

”permainan khusus” pada cello. 
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Contoh partitur keroncong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Midi Lagu-lagu keroncong 

b. Langgam Keroncong 

i. Pada umumnya berbirama 4/4 

ii. Jumlah birama terdiri dari 32 bar yang terbagi dalam 4 bagian 

iii. Bentuk / struktur kalimat langgam keroncong terdiri dari empat bagian 

yaitu A-A-B-A dengan perincian sebagai berikut : 

 Bagian A untuk bait pertama dengan jumlah birama sebanyak 8 

bar 

 Bagian A untuk bait kedua dengan jumlah birama sebanyak 8 bar 

 Bagian B biasanya disebut refrain dengan jumlah birama sebanyak 

8 bar 
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 Bagian A untuk bait terakhir juga memiliki jumlah birama 

sebanyak 8 bar 

iv. Selalu ada intro yang biasanya diambilkan dari bagian A bait terakhir 

dengan melodi utama dimainkan dengan flute atau biola. 

v. Dalam penyajiannya, keroncong asli dimainkan 2 kali. Permainan 

pertama disajikan dengan iringan engkel, sedangkan pada permainan 

yang kedua (pengulangan) pola irama iringan biasanya menggunakan 

pola dobel.Tempo permainan pada saat memasuki perubahan dari pola 

engkel ke pola dobel biasanya diubah menjadi tempo lambat. 

Perpindahan dari irama engkel menjadi dobel dikomando dengan pola 

”permainan khusus” pada cello.  

c. Stambul 

i. Stambul mempunyai baku irama keroncng dan pada umumnya 

berbirama 4/4 

ii. Stambul I, yang saat ini jarang diciptakan lagi, hanya terdiri dari 8 

bar, sedangkan stambul II, yang masih sering dinyanyikan walaupun 

hampir tidak ada penambahanjumlah lagu hingga saat ini, memiliki 

birama sebanyak 16 bar. 

iii. Bentuk atau struktur kalimat terdiri dari bagian  A dan bagian B. 

Bagian A 8 bar dan bagian B 8 bar pula. 

iv. Pembawaan atau penyajian stambul biasanya disajikan sebanyak 2 

kali 16 bar tanpa interlude. 
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v. Intro berupa voorspel yang biasanya dimainkan dengan gitar melodi 

dengan memainkan akor I, satu hitungan saja, kemudian diikuti vocal 

tanpa iringan sepanjang 2 bar. Musik pengiring baru masuk pada 

birama ke 4. 

 
2. Lagu selain musik keroncong asli tetapi bisa di iringi / di aransemen dengan 

musik keroncong, dengan kata lain dapat disebut pop keroncong atau 

dikeroncongkan. 

a. Pop Keroncong atau Dikeroncongkan 

i. Istilah pop keroncong belum begitu umum digunakan karena 

merupakan istilah yang dipakai penulis untuk membedakan dengan 

istilah keroncong jenis lain yang telah lama dikenal oleh masyarakat. 

ii. Pop keroncong adalah lagu jenis Pop yang diiringi dengan permainan 

irama musik keroncong. Bentuk lagu tidak terikat pada ketentuan yang 

baku, namun musik pengiring yang menggunakan iram keronconglah 

yang menjadi titik beratnya. 

iii. Konsekuensi dari keroncong model ini adalah progresi akornya yang 

mengikuti progresi lagu pop sehingga akan banyak sekali 

kemungkinan pergantian akor, bahkan juga modulasi. 

iv. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tidak lagi alat musik 

standar, namun terdapat tambahan alat musik lain yang disesuaikan 

dengan kebutuhan atau tuntutan aransemennya, misal drum set, 

kelompok string, keyboard,dan alat alat musik lainnya. 
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Berikut adalah salah satu contoh lagu populer yang telah diubah kedalam 

irama keroncong yang dimainkan salah satu grup keroncong dan sudah ditulis 

dengan notasi balok : 

 

 
Arr : Wildan 



 49



 50



 51



 52

 



 53

 

3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  

 
5.  

 

Sumber : Wildan Harto Pujadi, tahun 2009 

Transkripsi = Wildan Harto Pujadi 

3. Lagu-lagu yang dapat disesuaikan dengan situasi / hari peringatan tertentu, 

pada saat program acara tampil, misalnya pada saat atau berdekatan dengan 

peringatan hari Kartini maka lagu-lagu yang ditampilkan adalah lagu-lagu 

perjuangan yang bersifat perjuangan kaum wanita. 
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Di bawah ini adalah contoh daftar lagu yang akan dibawakan 

oleh slah satu Grup keroncong Pesona Indonesia pada acara 

Senandung Rindu : 

Tabel 2 : Salah satu contoh daftar lagu yang akan dibawakan 

di TVB 

No Judul Lagu Nada Vocalis 

1 Pahlawan Merdeka D Sri Redjeki 

2 Selendang Sutra D Mike 

3 Stb. Tinggal Kenangan G Sri Redjeki 

4 Kr. Tanah Airku Am Santosa 

5 Bhaktimu Kartini D Mike 

6 Jembatan Merah D Nurhana 

7 Bengawan Solo G Santosa 

 

Sumber : Data dari Grup keroncong Pesona Musik Indonesia 

Berikut ini merupakan salah satu contoh daftar para pemain 

dari grup keroncong Pesona Indonesia Semarang yang tampil di 

acara Senandung Rindu TV Borobudur Semarang : 

Tabel 3 : Susunan para pemain pada grup Pesona Indonesia 

No Nama Pemain Alat yang dimainkan 

1 Suparno Flute 

2 Karyono Melodi Gitar 
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No Nama Pemain Alat yang dimainkan 

3 Agus Bass 

4 Yono Ukulele 

5 Siswanto Crang 

6 Biola Andri 

7 Cello Bayu 

 

Sumber : Data dari Grup keroncong Pesona Musik Indonesia 

 

c. Peralatan yang digunakan dalam proses acara musik keroncong 

Peralatan atau alat musik yang digunakan adalah alat-alat 

musik keroncong di antaranya : Biola, Flute, Gitar akustik, Cello, 

Bass, Banjo dan Ukulele. Tetapi yang disediakan oleh pihak TV 

Borobudur adalah Bass dan Cello. Selain alat musik tersebut 

disiapkan pula alat lain oleh grup keroncong masing-masing yang 

akan tampil. Selain peralatan musik, TV Borobudur menyediakan 

kostum untuk para pemain musiknya berupa kemeja batik yang 

didapat dari sponsor. 

Berikut ini adalah foto-foto alat musik bass dan cello yang 

disediakan oleh TV Borobudur Semarang : 
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Foto 3 : Alat musik Bass dan Cello yang disiapkan oleh TV Borobudur 

(foto : Apriliandini, 13 Januari 2009) 
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d. Manajemen Keuangan di TV Borobudur 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari narasumber 

Agung Endhyatmoko, S.Sos sebagai produser dari acara musik 

keroncong Senandung Rindu, manajemen keuangan di TV 

Borobudur dikelola oleh organisator (manajer), hasilnya organisasi 

yang bersifat statis. Jika pengorganisasian baik, maka organisasi 

pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai. Dalam hal ini 

di khususkan tentang manajemen keuangan program acara musik 

keroncong Senandung Rindu. 

Berikut ini penjelasan tentang manajemen keuangan pada 

acara musik keroncong Senandung Rindu di TV Borobudur 

Semarang : 

1. Perencanaan keuangan, yaitu membuat rencana pemasukan 

serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk suatu program acara, 

yaitu Senandung Rindu. Sebagai perencana disini adalah 

manajer keuangan yang ditugaskan lagi kepada seorang 

produser. Pemasukan didapat dari dana perusahaan dan 

sponsor-sponsor yang tayang di TV Borobudur Semarang. 

Pengeluaran berupa honor para kru yang bertugas, uang 

transport penyaji, dan dana set panggung. 

2. Penganggaran keuangan, yaitu tindak lanjut dari perencanaan 

keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 

Kegiatan penganggaran dilakukan oleh bendahara perusahaan 
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TV Borobudur Semarang, yaitu menulis perincian dana 

pemasukan dan pengeluaran. Dana yang dapat di tuliskan 

disini adalah dana untuk penyaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus 

ribu rupiah). 

3. Pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana perusahaan 

untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai acara. 

4. Pencarian keuangan, yaitu mencari dan mengeksploitasi 

sumber dana yang ada unutk operasional kegiatan perusahaan. 

Dana yang diperoleh dari dana perusahaan dan sponsor-

sponsor yang masuk digunakan untuk operasional perusahaan, 

meliputi honor para kru, biaya kebutuhan perusahaan, 

misalnya listrik, telephon, membuat setting, dan lain-lain. 

5. Penyimpanan keuangan, yaitu mengumpulkan dana 

perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. 

Dana yang dikumpulkan didapat dari pendapatan yang tersisa 

dari pengeluaran. 

6. Pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta 

perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada 

perusahaan. 

7. Pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas 

keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi 

penyimpangan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bendahara 

perusahaan, agar dana tidak di salah gunakan dan sesuai 
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dengan pendapatan dan pengeluaran, supaya pembagian hasil 

dapat dipertanggungjawabkan. 

ii. Proses Selama Produksi 

a. Persiapan 

Proses persiapan yaitu di mana para pemain pengisi acara, 

baik para pemain musik, para penyanyi dan juga presenter harus 

sudah siap sebelum acara berlangsung. Sesuai kesepakatan dari 

pihak TV Borobudur Semarang. Para penyaji yang sudah 

ditentukan berdasakan jadwal harus sudah hadir di lokasi paling 

lambat pukul 20.00 WIB. Persiapan para penyaji yaitu persiapan 

dalam hal penampilan, lagu-lagu yang akan dinyanyikan yang 

tentunya sudah dipersiapkan dengan baik (latihan), sehingga 

penampilannya tidak mengecewakan. Berdasarkan durasi siaran, 

lagu yang dimainkan ada 7 (tujuh) lagu keroncong. 

Selain itu, persiapan juga dilakukan oleh pihak TV 

Borobudur tentunya, yaitu berupa ruangan/studio tempat acara 

berlangsung, peralatan pendukung dan juga para kru yang bertugas 

selama acara tersebut berlangsung. 

Persiapan para kru  sesuai dengan tugas masing-masing. 

Sebagai pengarah acara juga telah mempersiapkan diri 

berdasarkan skenario yang sudah disusun sebelumnya oleh pihak 

TV Borobudur Semarang. 
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Skenarionya berupa urutan acara supaya pengarah acara bisa 

mengarahkan acara untuk presenter dan para penyaji saat acara 

sedang berlangsung. Studio tempat acara berlangsung sudah di 

siapkan berupa dekorasi dan peralatan yang digunakan antara lain 

: 

1. Tempat duduk / Kursi untuk para pemain musik berjumlah 7 

(tujuh) / sesuai dengan kebutuhan. 

2. Mikrofon sebanyak 7 (tujuh) buah ditambah untuk penyanyi 

atau sesuai dengan kebutuhan. 

3. Stan part atau tempat meletakan part musik sebanyak 7 (tujuh) 

buah atau sesuai kebutuhan. 

4. TV Borobudur menyiapkan 2 (dua) alat musik yaitu Bass dan 

Cello, dengan demikian alat-alat musik yang lain seperti Biola, 

Flute, Banjo, dan Ukulele dipersiapkan oleh masing-masing 

Grup keroncong yang akan tampil. 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 4  : Dekorasi dengan peralatan acara “Senandung Rindu”  

(foto   : Apriliandini R, 13 Januari 2009) 
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Sebelum acara dimulai Grup keroncong yang akan tampil 

juga melakukan latihan, dimana latihan tersebut dilakukan di 

depan pintu masuk TV Borobudur yang berada di SCJ Plasa 

Building lantai 5 Semarang atau di dalam studio 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 : Saat para pemain latihan sebelum akan tampil TV Borobudur 

(foto Apriliandini, 13 Januari 2009) 

 

b. Proses saat acara berlangsung 

Acara musik keroncong “Senandung Rindu” berlangsung 

atau berdurasi selama 60 menit (1 jam). Acara tersebut memiliki 3 

(tiga) sesi acara yaitu sesi musik, sesi interaktif, dan sesi iklan. 

- Sesi Musik yaitu di mana penyaji menampilkan sajiannya berupa 

lagu keroncong yang berdurasi ± 5 menit per lagu. 

- Sesi Interaktif yaitu di mana seorang presenter memandu acara 

dan di dalamnya berupa interaktif /  melalui telephon dengan para 

pemirsa di rumah. Interkatif ini berdurasi selama ± 3 menit dimana 

penelephon bisa memberikan kritik dan saran terhadap para 
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pemain dan acara tersebut. Disamping itu penelephon juga bisa 

meminta lagu yang sudah dipersiapkan oleh penyaji dan bisa 

berkirim-kirim salam, bahkan bisa juga untuk menyanyikan 

beberapa bait lagu yang diiringi oleh penyaji. 

- Sesi Iklan yaitu dimana di dalamnya berupa iklan baik iklan 

produk tertentu, iklan program acara TV Borobudur, dan juga 

informasi-informasi dari pemerintah daerah selama ± 3 menit. 

Acara musik keroncong “Senandung Rindu” memiliki dasar 

urutan acara sebagai berikut : 

Tabel 4 : Urutan acara musik keroncong “Senandung Rindu” 

No Sesi Acara Durasi Waktu 

1 Musik pembuka acara ± 30 detik 

2 Lagu pertama ± 5 menit 

3 Pembukaan oleh Presenter ± 1 menit 

4 Iklan ± 3 menit 

5 Lagu kedua dan ketiga ± 10 menit 

6 Iklan ± 3 menit 

7 Sesi interaktif ± 3 menit 

8 Lagu keempat ± 5 menit 

9 Iklan ± 3 menit 

10 Sesi interaktif ± 3 menit 

11 Lagu kelima ± 5 menit 
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No Sesi Acara Durasi Waktu 

12 Iklan ± 3 menit 

13 Sesi interaktif ± 3 menit 

14 Lagu keenam ± 5 menit 

15 Iklan ± 3 menit 

16 Penutup dari presenter ± 2 menit 

17 Lagu ketujuh acara selesai 

 

Sumber : TV Borobudur Semarang tahun 2008 

 

Keterangan acara : 

Untuk musik pembuka berlangsung secara singkat yaitu ± 30 

detik, musik yang diputar sebagi tanda acara mulai. Musik 

pembuk diputar tentunya berupa iringan musik keroncong yang 

bergambarkan tulisan program acara tersebut yaitu Senandung 

Rindu dan disertai gambar alat musik biola. 

Untuk sesi pembukaan oleh presenter di mana presenternya 

adalah merupakan seorang yang saman dari pertama acara ini 

siaran yaitu Bapak Wuryanto, S.H melakukan pembukaan acara 

dengan menyampaikan salam kepada para pemirsa, 

memperkenalkan grup keroncong yang tampil dan membahas lagu 

pertama yang akan dinyanyikan. Durasi waktu pembukaan oleh 

presenter ini sangat singkat yaitu ± 1 menit. 



 64

Untuk sesi iklan berupa iklan suatu produk, iklan program-

program acara TV borobudur dan iklan mengenai informasi-

informasi dari Pemerintah Daerah yang semuanya akan 

ditayangkan selama ± 3 menit yang berjumlah 4 sampai dengan 5 

iklan. 

Untuk sesi interaktif I, II, III berupa presenter berinteraktif 

dengan penelpon di mana penelpon memilih lagu, berkirim salam, 

bahkan menyampaikan kritik dan saran untuk acara Senandung 

Rindu maupun untuk musik keroncong. Sesi interaktif berdurasi ± 

2 menit. 

Sesi penutup dari presenter yaitu di mana presenter 

menyampaikan salam penutup sebagai tanda acara berakhir dan 

menyampaikan lagu yang akan tampil terakhir. 

Saat acara berlangsung dalam pergantian sesi acara yang 

sudah memiliki dasar urutan, dasar urutan ini diatur oleh seorang 

pengarah acara, dimana saat penelitian seorang pengarah acaranya 

bernama Ita Yuliana, yang bertugas sebagai pengarah acara saat 

acara berlangsung, selain itu juga ada 2 kameramen yang bertugas 

saat acara berlangsung. 
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Foto 6 : Pengarah acara yang sedang memberi aba-aba dan 2 orang 

kameramen yang sedang bertugas saat proses acara berlangsung 

(foto : Apriliandini, 13 Januari 2009) 

 

Sebuah tampilan acara televisi membutuhkan proses 

pengeditan gambar dan pengaturan suara musik baik dalam acara 

live yang juga direkam untuk diputar lagi pada saat siaran ulang. 

Selama acara berlangsung proses tersebut dilakukan di sebuah 

ruangan khusus yaitu di Studio Control. Di ruang tersebut terdapat 

Mixer Video untuk mengatur gambar, Mixer Audio untuk 

mengatur suara telepon. Mixer Audio diatur oleh kru TV 

Borobudur yang bernama Aris dan Mirta, sedangkan Mixer Audio 

diatur Kristyo. Pada saat acara berlangsung akan ditampilkan 

keterangan berupa tulisan yang diatur sesuai urutan/sesi acara, 

contohnya tulisan mengenai judul lagu, nama penyanyi, nama 
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pembawa acara/presenter, nomor telepon yang dapat dihubungi, 

dan juga nama-nama para pemain serta kru dari TV Borobudur 

yang mendukung acara tersebut yang ditampilkan di akhir acara. 

Proses ini disebut Character Generator, dimana yang bertugas di 

sini adalah Ubed. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 : Pengaturan sound system TV Borobudur 

(foto : Apriliandini, 13 Januari 2009) 

Proses Character Generator dilakukan dan diawasi oleh 

beberapa kru TV Borobudur yang sudah disebutkan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 : Ruangan editor saat acara sedang berlangsung 

(foto : Apriliandini, 13 Januari 2009) 
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Foto 9 : Alat-alat di ruang editor 

(foto : Apriliandini, 13 Januari 2009) 

c. Proses sesudah acara berakhir 

Sesudah acara berakhir tugas para kru dan penyaji yang 

tampil selesai, para pemain meninggalkan studio beserta alat 

musik yang dibawa masing-masing. Berikut ini adalah foto di 

mana para pemain membubarkan diri setelah acara 

selesai/berakhir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Foto 10 : Para pemain musik setelah acara berakhir 

(foto : Apriliandini, 13 Januari 2009) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Proses produksi acara musik keroncong Senandung Rindu di TV 

Borobudur Semarang meliputi proses sebelum produksi, proses selama 

produksi, dan proses sesudah produksi. 

Proses sebelum produksi yaitu dengan pemilihan group keroncong 

yang akan tampil dengan cara penyeleksian yang kemudian menjadi group 

keroncong yang sudah ditetapkan pada jadwal group keroncong yang akan 

tampil dan sudah di buat oleh TV Borobudur Semarang. Pemilihan lagu 

keroncong yang akan ditampilkan oleh group keroncong yang akan tampil, 

harus sesuai kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Penyusunan acara 

berdasarkan urutan yang sudah disusun juga oleh pihak TV Borobudur yang 

diarahkan oleh seorang pengarah acara. Manajemen keuangan dikelola oleh 

bagian keuangan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran yang ada dalam 

perusahaan TV Borobudur, termasuk keuangan untuk memproduksi acara 

musik keroncong Senandung Rindu. Sistem pengelolaan keuangannya 

dilakukan secara modern, dengan manajemen yang baik sehingga pembinaan 

kerjasama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dengan tujuan 

optimal akan tercapai. 

 

 



 69

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang sesuai 

dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan musik keroncong 

dimana merupakan salah satu musik Indonesia supaya lebih ditingkatkan 

kualitas musik keroncong berupa aransemen lagu, teknik vokal dalam 

menyanyikan lagu, dan inovasi dalam musik keroncong supaya lebih banyak 

lagi orang yang menikmati dan mencintai musik keroncong. 

Bagi para pelaku musik keroncong dan para kru TV Borobudur 

untuk dapat membuat acara musik keroncong “Senandung Rindu” menjadi 

lebih diminati dan disukai banyak orang dengan cara menampilkan yang 

terbaik di setiap penayangannya, dengan cara memperbaiki konsep acara, 

kualitas acara, baik para kru dan para penyajinya. 
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