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KESIMPULAN 

 

 

 Dengan terus berkembangnya budaya populer Jepang, terciptalah sebuah 

idola genre baru yang disebut vocaloid. Vocaloid merupakan sebuah software 

penyintesis suara yang merupakan hasil karya dari Hideki Kenmochi (剣持秀紀) 

yang diproduksi oleh sebuah perusahaan besar Jepang, Yamaha Corporation dan 

dikembangkan oleh perusahaan Crypton Future Media, Inc.. 

 Virtual idol vocaloid Hatsune Miku (初音ミク) sebagai budaya popular  di 

Jepang merupakan sebuah fenomena. Hal ini sesuai dengan pengertian fenomena 

yaitu, suatu hal yang bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan 

diterangkan secara ilmiah (Prof. Dr. Buchari Lapau, dr. MPH : 2012). Fenomena 

Hatsune Miku (初音ミク) dibuktikan dengan tingginya minat serta popularitas 

Hatsune Miku (初音ミク)  sebagai idola walaupun tidak nyata. Hal ini dibuktikan 

dengan tingginya penjualan software vocaloid Hatsune Miku (初音ミク) serta 

antusias masyarakat Jepang. Terutama pada kalangan menyuka musik, kemunculan 

software vocaloid Hatsune Miku (初音ミク) merupakan daya tarik tersendiri. Para 

penggemar dapat berperan aktif dalam pembuatan lagu dan ilustrasi menggunakan 

Hatsune Miku (初音ミク). Selain itu, Hatsune Miku (初音ミク) dikatakan sebagai 

fenomena juga dibuktikan dengan beberapa album Hatsune Miku (初音ミク) yang 

memasuki chart Oricon Japan serta suksesnya konser 3D hologram di Jepang 

maupun diluar Jepang. 

 Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, dan kuesioner yang sudah 

dianalisis, penulis menyimpulkan menurut rumusan masalah yang sudah dibuat, 

membuktikan bahwa virtual idol vocaloid Hatsune Miku (初音ミク) di Indonesia 

dinikmati dan diterima baik oleh penikmat budaya populer Jepang, dalam penelitian 

ini adalah anggota komunitas Vocapost yang didalamnya terdapat mahasiswa 

Sastra Jepang Universitas Darma Persada maupun komunitas penggemar 

kebudayaan Jepang lainnya.  
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 Hasil analisa yang diperoleh adalah penyuka vocaloid dapat dipastikan 

mengetahui karakter vocaloid Hatsune Miku (初音ミク). Selain itu, seperti pada 

umumnya seorang penggemar akan mengetahui lagu-lagu yang dibawakan oleh 

Hatsune Miku (初音ミク) dan penggemar yang lebih tinggi akan memiliki berbagai 

album, single serta merchandise atau goodies yang berhubungan dengan Hatsune 

Miku (初音ミク) hingga mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Bagi penikmat 

musik vocaloid, selain mengetahui karakter Hatsune Miku (初音ミク) maka secara 

alami akan mengetahui karakter vocaloid lainnya. 

  

 

  

  

 
 
 
 
 
  


