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PENGARUH STIMULUS MUSIK TERHADAP PERUBAHAN
GSR DAN BPM
I Dewa Gede Hari Wisana1. Endang Dian Setioningsih2
ABSTRACT
Some studies suggest that the type of music that varied in tempo, or beats per minute, can
have physiological effects on the body. Fast tempo music from 120-130 beats per minute can increase
anxiety, this can be observed through an increase in blood pressure and heart rate, while the music of
a slow tempo 50-60 beats per minute had the opposite effect on the body of this study was to measure
heart rate, and response Galvanic skin (GSR) after two minutes of physical exertion while listening to
rock, classical. hypothesis that classical music can lower heart rate. Six participants listened to
different music tempos. Rock music produces a higher heart rate than the tempo of music, p <.01.
Classical music BPM lower yield than any other musical tempo, p <.01. GSR, p = .76, p = .94, and
.07. This study controls and individual differences include a larger sample size. Further research on
this topic could provide support for music therapy for patients who experience anxiety or tension.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Banyak artikel bahkan penelitianpenelitian mengungkapkan bahwa musik
dapat mempengaruhi kita secara emosi, fisik,
mental, dan spiritual. Selain itu, music juga
memberikan efek terhadap berbagai bagian
dan fungsi tubuh kita serta tingkat stress
seseorang, termasuk bagaimana efeknya
terhadap denyut jantung, dan hubungannya
dengan perubahan konduktivitas kulit.
Pada sebuah artikel disuatu website,
penelitian yang dilakukan oleh Ann Ekeberg
menunjukkan pengaruh jenis musik terhadap
denyut jantung. Siswa di sebuah sekolah
menjadi subyek penelitian dan mereka diukur
kecepatan
denyut
nadinya
sebelum
mendengar musik. Kemudian musik jenis
hard rock diperdengarkan selama 5 menit.
Semua siswa harus tetap duduk tenang di
kursi mereka. Pada akhir tes, denyut nadi
diperiksa kembali dan dicatat. Hasilnya
adalah peningkatan denyut nadi sebesar 7-12
denyut per menit. Kesimpulannya, walaupun
pendengar duduk diam di kursinya, energi
yang berlebihan dari musik rock tetap akan
mempengaruhi jantung untuk berdetak lebih
cepat.
(1)

Itu sebabnya pendengar musik rock
sangat sulit untuk duduk diam bila
mendengar musik yang mempercepat denyut
jantung. Energi yang terakumulasi akan
mencari jalan untuk dilepaskan.
Penelitian lain oleh Satiadarma (1990)
dilakukan dengan cara mengukur suhu kulit
menggunakan alat Galvanic Skin Response
(GSR). Pada saat subyek penelitian
mendengarkan musik hingar-bingar, maka
suhu kulit lebih rendah dari pada suhu basal
(suhu normal individu tersebut tanpa musik).
Sebaliknya,
ketika
musik
lembut
diperdengarkan, suhu kulit meninggi dari
biasanya. Hal ini menunjukkan adanya suatu
hormon stress yang dilepaskan oleh otak,
yaitu Adrenalin, yang dapat mempengaruhi
bekerjanya pembuluh darah di kulit untuk
vasokonstriksi (menyempit) atau vasodilatasi
(melebar). Pada kondisi stress, adrenalin
banyak dikeluarkan dan pembuluh darah
kulit menyempit, sehingga suhu kulit
menurun dan menyebabkan resistansi kulit
meningkat. Kesimpulannya adalah jenis
musik hingar-bingar dapat menyebabkan
kita stress, sedangkan musik lembut
memiliki efek menenangkan.
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Batasan Masalah

Adapun beberapa batasan masalah
yang muncul dari permasalahan yang timbul
diantaranya : 1). Sinyal BPM diambil secara
online; 2). Data GSR diambil secara offline;
3) Musik yang didengarkan adalah music
tempo cepat(Rock) dan music tempo lambat
(klasik).
Rumusan Masalah
“Bagaimana pengaruh musik tempo cepat dan

lambat berpengaruh pada BPM dan GSR?”
Tujuan Penelitian
Tujuan Umum
Memberi pengetahuan tentang pengaruh
tempo musik terhadap fisiologi tubuh .
Tujuan Khusus
(1) Mengukur BPM dengan pengaruh
tempo musik (2) Mengukur GSR dengan
pengaruh tempo musik membuat software
Filter; (3) Membuat Analysis statistik pada
pemrograman matlab untuk menampilkan
pengaruh BPM dan GSR.
Manfaat
Manfaat Teoritis
Menambah ilmu pengetahuan tentang
pengaruh yang dihasilkan dari stimulus
musik terhadap perubahan BPM dan GSR.
Manfaat Praktis
(1)
Hasil data sinyal BPM dan
GSR dapat dilihat langsung pada monitor
komputer;
(2)
Memudahkan
analisis
pengaruh stimulus tempo terhadap fisiologi
tubuh.

ISSN 1907-7904

Variabel Penelitian
Variabel Bebas
Sebagai variabel bebas adalah Nilai GSR dan
BPM
Variabel Tergantung
Sebagai variabel tergantung adalah kondisi
responden penelitian
Variabel Terkendali
Sebagai variabel terkendali yaitu Tempo
music cepat dan lambat
Kerangka Konsep
Penelitian ini dirancang menggunakan 2
sensor yaitu sensor GSR yang dipergunakan
untuk mendeteksi konduktivitas kulit dan
finger sensor heart rate yang digunakan untuk
mendeteksi detak jantung. .Dimana informasi
hasil tentang kondisi seseorang akan diolah
oleh
mikrokontroler
yang
kemudian
informasi pada layar komputer untuk GSR
dan BPM pada display seven segmen. Setelah
itu, hasil yang didapat diambil sebagai data
penelitian yang kemudian hasilnya akan
disimpulkan.
Finger Sensor

Suhu

BPM

Sampel 1 – 5
(Pasien 1 – 5)

Pemaparan sampel (Pasien)
hingga waktu yang
ditentukan

Pembacaan
Hasil

Gambar 1: Kerangka Konsep
Responden

METODE PENELITIAN

Dilakukan pemaparan tempo musik berbeda

Desain Penelitian
Desain penelitian ini adalah Pre Experimental
– One Group Pre Post Test Design

Pengukuran dan pencatatan hasil ukur
dengan BPM dan GSR

Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah Pre-Experimental.

Analisa hasil pengukuran dan pembacaan
hasil untuk setiap responden
Gambar 2 : Diagram Alir
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Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Di
Jurusan Teknik Elektromedik
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Tabel.3 responden wanita ke-1

HASIL PENGUKURAN

Tabel.1 responden Pria ke-1

Tabel.2 responden pria ke-2

Tabel.4 responden wanita ke-2
Dari hasil tabel untuk masing-masing responden
dibedakan 3 wanita dan pria. Tabel pengukuran
terdiri dari tiga buah tabel yaitu: tabel
pengukuran BPM dan GSR sebelum diberikan
musik. Tabel kedua adalah data BPM dan GSR
setelah diberi tempo musik lambat. Tabel ketiga
adalah tabel musik dengan tempo cepat. Masingmasing data BPM dan GSR didalam tabel
dilakukan pengukuran sebanyak lima kali dan
hasil pengukurannya
dilakukan rata-rata.
Keseluruhan hasil tabel ini akan diolah dengan
menggunakan matlab untuk memasukkan
keseluruhan tabel kedalam pengolahan statistic.
Sehingga nantinya akan didapat berbagai macam
grafik yang akan digunakan untuk analisis
lanjutan.
ANALISIS DATA

1. Analisis Hasil Data BPM
a. Analisis Hari ke-1
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Gambar 3 BPM hari 1
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Kesimpulan :

Kesimpulan :
Pada hari pertama, dari keenam pasien
diperoleh hasil yang sesuai. BPM tinggi pada
tempo musik cepat. Hal ini dapat dilihat dari
gambar grafik (yang berwarna orange) di
atas.

Pada hari kedua dari keenam pasien,
diperoleh hasil BPM tinggi pada tempo
musik cepat. Hal ini dapat dilihat dari gambar
grafik (yang berwarna orange) di atas.

b. Analisis Hari ke-2

c.

Gambar 4 BPM hari 2

Analisis Hari ke-3
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Gambar 5 BPM hari 4
Gambar 4 BPM hari 3

Kesimpulan :
Kesimpulan :
Pada hari keempat, dari keenam pasien
Pada hari ketiga, dari keenam pasien diperoleh hasil yang sesuai hipotesis. Hal ini
diperoleh hasil yang sesuai dengan hipotesis. dapat dilihat dari gambar grafik (yang
berwarna orange) di atas.
d. Analisis Hari ke-4
e.

Analisis Hari ke-5
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Gambar 6 BPM hari 5
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Gambar 7 GSR hari 1

Kesimpulan :
Pada hari kelima, dari keenam pasien
diperoleh hasil sesuai hipotesis. Hal ini dapat
dilihat dari gambar grafik (yang berwarna
orange) di atas.

Kesimpulan :
Pada hari pertama dari keenam pasien,
diperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi
ideal yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat
dari gambar grafik (yang berwarna orange) di
atas.

2. Analisis Hasil Data GSR
a. Analisis Hari ke-1

b. Analisis Hari ke-2
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Gambar 8 GSR hari 2

Gambar 9 GSR hari 3

Kesimpulan :
Pada hari kedua dari keenam pasien,
diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan
kondisi ideal yang diinginkan. Hal ini dapat
dilihat dari gambar grafik (yang berwarna
orange) di atas.

Kesimpulan :
Pada hari ketiga dari keenam pasien,
diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan
kondisi ideal yang diinginkan. Hal ini dapat
dilihat dari gambar grafik (yang berwarna
orange) di atas.

c. Analisis Hari ke-3

d. Analisis Hari ke-4
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e.

Analisis Hari ke-5

Gambar 10 GSR hari 4

Kesimpulan :
Pada hari keempat dari keenam pasien,
diperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi
ideal yang diinginkan khususnya pada
kondisi saat subyek diberi impuls music rock
setelah kondisi sebelumnya. Sedangkan pada
saat subyek diberi impuls music slow setelah
kondisi normal, hasil yang didapat tidak
sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan.
Hal ini dapat dilihat dari gambar grafik (yang
berwarna orange) di atas.

Gambar 11 GSR hari 5

Kesimpulan :
Pada hari kelima dari keenam pasien,
diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan
kondisi ideal yang diinginkan. Hal ini dapat
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dilihat dari gambar grafik (yang berwarna
orange) di atas.
PEMBAHASAN
1. Hasil Rata-Rata BPM selama 5 Hari

Gambar 12 Rata-Rata BPM selama 5 Hari
Setelah dirata-rata dari hasil keseluruhan,
maka didapat grafik data di atas. Dari hasil data
penelitian yang diperoleh, terdapat berbedaan
besar BPM pasien terhadap perlakuan yang
diberikan. Dari data di atas, rata-rata jumlah BPM
pasien pada saat mendengarkan musik slow dan
musik rock ternyata berbeda. Jumlah BPM pasien
pada saat mendengarkan musik slow cenderung
menurun dibandingkan dengan pada saat kondisi
rileks (tidak mendapat perlakuan atau impuls
musik).
Sedangkan
pada
saat
pasien
mendengarkan musik rock, jumlah BPMnya
cenderung meningkat dibandingkan dengan pada
saat pasien mendengarkan musik slow atau saat
kondisi normal. Hal ini sesuai dengan hipotesa,
yang menyatakan bahwa :
a. Impulse
musik
mempengaruhi
BPM
seseorang.
b. Impulse musik Bit rendah (lagu slow)
cenderung menurunkan nilai BPM
c. Impulse musik Bit tinggi (lagu rock)
cenderung menaikan nilai BPM
2. Hasil Rata-Rata GSR selama 5 Hari

Gambar 13 Rata-Rata GSR selama 5 Hari
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Setelah dirata-rata hasil keseluruhan, maka
dapat disimpulkan dengan melihat grafik di
atas didapatkan data yang belum sesuai
dengan hipotesa, yang menyatakan bahwa :
1. Imulse musik mempengaruhi GSR
seseorang.
2. Impulse musik Bit rendah (lagu slow)
cenderung menurunkan nilai GSR
3. Impulse musik Bit tinggi (lagu rock)
cenderung menaikan nilai GSR
Melihat grafik diatas, jika dilihat mulai dari
kondisi pre (normal atau ketika setelah
mendengarkan lagu slow) dan kondisi post
(saat mendengarkan lagu rock) diperoleh
hasil yang sesuai dengan kondisi ideal yang
diinginkan. Sedangkan pada saat subyek
diberi impuls music slow setelah kondisi
normal, hasil yang didapat tidak sesuai
dengan kondisi ideal yang diinginkan.
PENUTUP
SIMPULAN

Setelah melakukan proses pembuatan
dan study literature perencanaan, percobaan,
pengujian alat dan pendataan, didapat
kesimpulan sebagai berikut :
1). Untuk data hasil pengukuran BPM
diperoleh data yang sesuai dengan hipotesa
yang diperkirakan (sesuai dengan data ideal
yang diinginkan). 2). Untuk data hasil
pengukuran GSR diperoleh data yang belum
sesuai dengan hipotesa yang diperkirakan. 3).
Terdapat
beberapa
faktor
yang
mempengaruhi hasil data pengukuran yang
didapat, antara lain :
a. Haedphone ( tidak memperhitungkan
volume)
b. Sensor yang kurang baik
c. Penghantar (GEL)
d. Lamanya waktu pengukuran
e. Kondisi Patient yang mempunyai
beban kehidupan yang berbeda
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