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1 Modul Ajar Praktikum Multimedia 2 

MODUL 2 

EDITING AUDIO 
 

A.  KOMPETENSI DASAR 

 Mengenalkan dan memahami konsep dasar pengolah suara 

 Mengenal Audacity sebagai software aplikasi multimedia pengolah suara. 

 Mengenal dan memahami fungsi-fungsi dasar aplikasi pengolah suara. 

 Mengenal dan memahami fungsi-fungsi fitur generate. 

 Mengenalkan dan memahami konsep pemberian effect pada file suara. 

 Mengaplikasikan effect pada audacity. 

 

B.  ALOKASI WAKTU 

2 JS (2x50 menit) 

 

C.  PETUNJUK 

 Awali setiap aktivitas dengan do’a, semoga berkah dan mendapat kemudahan. 

 Pahami Tujuan, dasar teori, dan latihan-

latihan praktikum dengan baik dan benar. 

 Kerjakan tugas-tugas dengan baik, sabar, dan jujur. 

 Tanyakan kepada asisten/dosen apabila ada hal-hal yang kurang jelas. 

 

D. DASAR TEORI 

1. Pengenalan Audacity 

Setelah diinstall dan kemudian dijalankan. Tampilan antarmuka Audacity akan terlihat 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Antarmuka Audacity 
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Penjelasan : 

1. Menu Bar : berisi menu-menu yang digunakan untuk membuka dan mengolah file 

suara. 

 

Gambar 2.2 Editing tools 

2. Control Bar : berisi 2 tool yaitu editing tools dan audio tools. 

 

 

 

Gambar 2.3 Tombol Audio Control 
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3. Mixer Toolbar : digunakan untuk mengatur volume sumber suara baik input 

maupun output. 

4. Edit Toolbar : berisi tombol-tombol untuk mrngolah suara. 

5. Meter Toolbar : menampilkan jenis suara apakah mono atau stereo. Jika mono, 

maka akan terlihat bagian L saja dan jika stereo maka akan terlihat L dan R. 

6. Status Bar : berisi informasi status suara yang sedang diolah. 

7. Track : berisi berbagai macam bagian track seperti: audio track, label track, time 

track, dan midi track. 

 

2.  GENERATE 

Import 

Ada lima buah format file audio yang dapat diimport dalam Audacity, yaitu: 

a. WAV (Windows Wave Format) : format file ini adalah format standar dari Sistem 

Operasi Windows dan didukung hampir setiap computer. File ini belum 

mengalami kompresi. 

b. AIFF (Audio Interchange File Format) : format file ini adalah format standar dari 

Sistem Operasi Machintos dan didukung sebagian computer. File ini belum 

mengalami kompresi. 

c. Sun Au/ NeXT : format file ini adalah format standar dari Sun dan Next. Format 

ini adalah salah satu format audio pertama yang didukung oleh browser web. File 

ini sudah terkompresi. 

d. MP3 (MPEG1, layer 3) : Format file ini merupakan format paling popular di 

masyarakat. File ini  sudah mengalami kompresi. 

e. Ogg Vorbis : format file ini adalah format standar dari Linux. File ini memiliki 

ukuran yang hamper sama dengan MP3 akan tetapi memiliki kualitas yang lebih 

baik dan tidak ada pembatasan paten. File ini sudah mengalami kompresi. 
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3. Effect 

Pada  aplikasi  Audacity  terdapat  fasilitas-fasilitas  untuk  memberi  efek suara. 

Dengan efek suara pada audacity, suara yang biasa saja bias menjadi luar biasa. Berikut 

adalah beberapa effect suara pada audacity: 

 

 

 

E.  LATIHAN 

1) Merekam Suara 

Langkah-langkah untuk merekam suara pada Audacity 

1. Pasang microphone. 

2. Jalan kan audacitynya. 

3. Atur mono atau stereo-nya dengan memilih Track-Add New-Stereo Track. 

4. Atur volume input pada bagian Mixer Toolbar 

5. Tekan tombol Record untuk memmulai perekaman. 

6. Tekan tombol Pause untuk menghentikan perekaman sementara. 

7. Tekan tombol Stop untuk menghentikan proses perekaman 

8. Kemudian tekan tombol play untuk mendengarkan hasil rekaman. 
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Gambar 2.4 Hasil rekaman. 

Pada audacity dapat disimpan dengan menggunakan File-Save Project As 

dengan standard format yaitu .uap. Audacity juga menyediakan fasilitas export untuk 

menyimpan  sinyal suara dalam format file audio tertentu antara lain WAV, MP3 dan 

Ogg Vorbis dengan langkah File-Export. 

 

2)  Memotong Suara 

Langkah-langkah memotong suara dengan audacity: 

1. Rekam atau buka file yang akan dipotong. Sebagai contoh file bawaan Sistem 

Operasi Windows (Sleep Away.mp3). 

 

 
Gambar 2.5 Tampilan Awal audio 
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2. Seleksi bagian yang akan dipotong. 

 
Gambar 2.6 Seleksi bagian yang akan dipotong 

 

3. Pilih menu Edit-Remove Audio-Cut. 

 
Gambar 2.7 Tampilan menu bar edit. 

4. Tekan tombol play untuk memainkan file yang telah terpotong. 

 
Gambar 2.8 Tampilan file yang telah terpotong 

 

5. Klik menu file-export untuk menyimpan pada format mp3. 

 

3)  Menyalin Suara 

Langkah-langkah menyalin suara pada audacity dengan menggunakan menu edit-copy 

atau menggunakan tombol Ctrl+C.Langkah-langkah menyalin adalah sebagai berikut. 

1. Rekam atau buka file yang akan dipotong. Sebagai contoh file bawaan Sistem 

Operasi Windows (Sleep Away.mp3). 

2. Pilih area yang akan disalin seperti gambar 2.6. 
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3. Kemudian pilih menu edit-copy. Kemudian pilih menu edit-paste. 

 
Gambar 2.9 Tampilan file yang telah disalin. 

 

4. Klik menu file-export untuk menyimpan pada format mp3. 

 

4)  Fasilitas Trim 

1. Rekam atau buka file yang akan dipotong. Sebagai contoh file bawaan Sistem 

Operasi Windows (Sleep Away.mp3). 

2. Pilih area yang akan disalin seperti gambar 2.6. 

3. Kemudian pilih menu edit-remove audio-trim (Ctrl+T). 

 

 
Gambar 2.10 Tampilan file yang telah di-trim. 

 

4. Klik menu file-export untuk menyimpan pada format mp3. 

 

5) Fasilitas Split 

1. Rekam atau buka file yang akan dipotong. Sebagai contoh file bawaan Sistem 

Operasi Windows (Sleep Away.mp3). 

2. Pilih area yang akan disalin seperti gambar 2.6. 

3. Kemudian pilih menu edit-remove audio-spit cut(Ctrl+Alt+X) atau 
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4. Kemudian pilih menu edit-remove audio-spit delete (Ctrl+Alt+K). 

Gambar 2.11 Tampilan file yang telah di-split. 

5. Klik menu file-export untuk menyimpan pada format mp3. 

 

6) Duplikasi Suara 

1. Rekam atau buka file yang akan dipotong. Sebagai contoh file bawaan Sistem 

Operasi Windows (Sleep Away.mp3). 

2. Pilih area yang akan disalin seperti gambar 2.6. 

3. Kemudian pilih menu edit-duplicate (Ctrl+D) 

 

Gambar 2.12 Tampilan file yang telah diduplikat. 

4. Klik menu file-export untuk menyimpan pada format mp3. 
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7) Membuat Chrip 

Chrip adalah sinyal suara yang berbunyi seperti suara “tuut” panjang dan semakin 

melengking. Langkah-langkah membuat chrip adalah sebagai berikut: 

1. Buka sebuah file audio pada audacity. 

2. Tentukan area dimana chrip akan dibuat. 

3. Klik menu Generate-Chrip… pada menu bar. Maka akan muncul jendela seperti 

gambar berikut: 

 

Gambar 2.13 Tampilan menu chrip. 

4. Atur waveform, ada 4 bagian yaitu sine, square, sawtooth, square no alias. 

5. Atur frekuensi dengan mengubah kolom frekuensi dan amplitudo (volume) pada 

kolom Amplitude dan panjang sinyal dapat dibuat dengan mengatur duration. 

 

Gambar 2.14 Tampilan sinyal yang diubah dengan chrip. 

6.   Klik menu file-export untuk menyimpan kembali pada format mp3. 

 

8) Membuat DTMF Tones 

DTMF Tones adalah sinyal suara yang berbunyi seperti suara “tuut-silence-tuut” 

begitu berulang-ulang. Langkah-langkah membuatnya adalah sebagai berikut: 

1. Buka sebuah file audio pada audacity. 
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2. Tentukan area dimana DTMF Tones akan dibuat. 

3. Klik menu Generate-DTMF Tones pada menu bar. Maka akan muncul jendela 

seperti gambar berikut: 

 

Gambar 2.15 Tampilan menu DTMF tone. 

4. Atur amplitude dan durasi pada kolom duration DTMF yang dihasilkan. 

5. Atur mengatur durasi lama bunyi “tuut” dan silence dengan mengatur pada 

bagian  Tone/silence ratio. 

Gambar 2.16 Tampilan sinyal yang diubah dengan DTMF tones. 

6. Klik menu file-export untuk menyimpan kembali pada format mp3. 

 

9) Membuat Noise. 

Noise adalah sinyal suara yang berbunyi seperti suara “zzzzzzzz” seperti pada radio 

yang tidak mendapat sinyal.. Langkah-langkah membuatnya adalah sebagai berikut: 

1. Buka sebuah file audio pada audacity. 

2. Tentukan area dimana Noise.. akan dibuat. 

3. Klik menu Generate-Noise.. pada menu bar. Maka akan muncul jendela seperti 

gambar berikut: 
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Gambar 2.17 Tampilan menu noise. 

4. Terdapat 3 pilihan noise yaitu white, pink dan brown. 

5. Atur amplitude dan durasi pada kolom duration noise yang dihasilkan. 

Gambar 2.18 Tampilan sinyal yang diubah dengan noise. 

6. Klik menu file-export untuk menyimpan kembali pada format mp3. 

 

10) Membuat Silence. 

Silence adalah sinyal suara yang tidak berbunyi. Langkah-langkah membuatnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Buka sebuah file audio pada audacity. 

2. Tentukan area dimana silence.. akan dibuat. 

3. Klik menu Generate-Silence.. pada menu bar. Maka akan muncul jendela seperti 

gambar berikut: 

 

Gambar 2.19 Tampilan menu silence. 

4. Pengaturan pada silence hanya berupa pengaturan durasi silence yang akan 

dibuat. 
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Gambar 2.20 Tampilan sinyal yang diubah dengan silence. 

Klik menu file-export untuk menyimpan kembali pada format mp3. 

 

11) Membuat Tone. 

Tone adalah sinyal suara yang berbunyi “tuut” secara berkepanjangan. Langkah- 

langkah membuatnya adalah sebagai berikut: 

1. Buka sebuah file audio pada audacity. 

2. Tentukan area dimana tone… akan dibuat. 

3. Klik menu Generate-Tone... pada menu bar. Maka akan muncul jendela seperti 

gambar berikut: 

 

Gambar 2.21 Tampilan menu Tone. 

4. Pada kolom waveform terdapat 4 pilihan yaitu Sine, Square, Sawtooth, dan 

Square no alias. Amati perbedaannya. 

5. Atur frekuensi, amplitude dan duration tone yang akan dibuat. 

6. Klik menu file-export untuk menyimpan kembali pada format mp3. 
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Gambar 2.22 Tampilan sinyal yang diubah dengan tone. 

 

12) Membuat efek Suara Robot 

1. Buka Sebuah File Audio pada Audacity, Gunakan *.MP3 atau kalian bisa 

merekam sendiri. 

2. Gunakan Vocoder Effect, Pilih menu Effect >> Vocoder 

3. Atur vocoder properties, seperti gambar dibawah: 

 

Gambar 2.23 Tampilan menu Vocoder. 

4. Kemudian Play. Jika kurang sesuai, lakukan pengaturan pada vocoder 

properties. 
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13) Membuat efek suara militer. 

1. Rekam suara yang akan anda editing. Disini kami memakai kalimat “team 

bravo is down,  i repeat team bravo is down”. 

2. Buka menu effect-Amplify untuk membuat amplitude semakin besar. 

3. Agar hasil semakin nyaring, maka perlu dilakukan pengaturan dB yang keluar 

dengan membuka menu effect-High Pass Filter. Lakukan pengaturan seperti di 

bawah ini atau sesuai dengan kreatifitas kalian. 

 

Gambar 2.24 Tampilan High Pass Filter. 

 

4. Play dan selesai. 

 

14)  Membuat efek suara SFX permainan Dota – Lich King. 

1. Rekam suara yang akan anda editing. Buatlah nada semirip mungkin dengan 

hasil yang diharapkan nantinya. 

2. Pilih track 1 kemudian pilih menu Edit-Copy kemudian paste-kan pada 

bagian bawah track sehinngga total keseluruhan 3 track. 

Gambar 2.25 Tampilan audio asli. 
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3. Pilih menu Effect-Amplify agar amplitudonya lebih besar pada ketiga track. 

4. Pilih track ke-2, kemudian pilih menu Effect-Echo. Klik tombol Solo pada 

bagian kiri track ke-2 untuk mencoba hasil effect echo. 

 

Gambar 2.26 Tampilan menu Echo. 

5. Pilih track ke-3, kemudian pilih menu Effect-Reverse. Kemudian pilih menu 

Effect-GVerb. Klik OK. Kemudian pilih menu Effect-Reverse lagi. Klik 

tombol Solo pada bagian kiri track ke-3 untuk mencoba hasil effect. 

6. Pada bagian ini editing sudah selesai dilakukan, tetapi ada bebrapa bagian 

yang perlu untuk disempurnakan. 

7. Pilih track ke-1 kemudian pilih Effect-Change Pitch untuk mengubah tinggi 

rendah nada kemudian pilih menu Effect-Bass Boost untuk membuat suara 

jadi lebih besar. 
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8. Untuk memperhalus suara masuk dan keluar maka perlu ditambah kan 

efek Fade In dan Fade Out. 

 

Gambar 2.27 Tampilan hasil 

 

F. TUGAS RUMAH 

1. Buat file audio yang berisi rekaman sendiri yang berisi tentang siaran radio. Isi 

file yaitu : 

a) Perkenalan diri 

b) Membahas sesuatu. 

c) Memutar file music. 

2. Membuat jingle radio dengan ketentuan: (*Minimal 1 menit maksimal 3 menit.) 

3. Buat file audio dengan tema bebas yang memanfaatkan fitur-fitur yang 

disediakan oleh audacity. 

Note : keserasian suara yang dihasilkan menjadi pertimbangan dalam penilaian. 

 

 

 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 


