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A. DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

MATA KULIAH  AUDIO DAN VIDEO KREATIF  

  

PRODI KPI  

SKS  2 

SEMESTER  5 

CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN  

(COURSE LEARNING OUTCOMES) 

 

DESKRIPSI MATA KULIAH   

 

 

  

 

B. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERDASARKAN PERMENRISTEKDIKTI NO. 44/2015 SNPT  PASAL 12 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH  : AUDIO DAN VIDEO KREATIF 

SKS : 2 

KODE :  

PROGRAM STUDI : KPI 

SEMESTER : 5 

NAMA DOSEN PENGAMPU  :   FRHENDY AGHATA, S.KOM 

COURSE LEARNING OUTCOMES 

(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

:  

Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di dunia audio editing dan video dalam ruang 

lingkup multimedia serta memahami dunia kreatif radio pada khususnya. 

 



INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM SK Dirjen Pendidikan Islam No: 3455 Tahun 2015 Jl. Raya Tirtowening No. 17 Bendunganjati Pacet, 

Mojokerto Website: http://ikhac.ac.id Email: Info@ikhac.ac.id  -

 

2 

 

Mingg

u Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian 

 

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa  

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, Indikator 

dan Bobot 

Penilaian 

Daftar Referensi yang 

digunakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ke-1 Pengenalan dan 

kontrak belajar  

  - Lecturing 

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  Menyimak 

penyampaian 

materi dosen 

melalui ceramah 

dan power point 

 Menyampaikan 

pertanyaan dan 

kritik atas materi 

dosen 

 Presensi 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  

Ke-2 Pengenalan Radio 
Production ,aplikasi 

audio editing dan 

audio engginering 
dan  

  - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  dosen   1.   

Ke-3 Pemahaman 

Peralatan dan record 

musik (pattern) 

  - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  Penyampaian 

materi (makalah) 

melalui ceramah 

dan power point 

 Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menyimak 

pengarahan dosen 

 Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  

Ke-4 List record musik 

(playlist) 

  - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

90 Menit  Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menyimak 

pengarahan dosen 

 Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

1.  
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MATA KULIAH  : AUDIO DAN VIDEO KREATIF 

SKS : 2 

KODE :  

PROGRAM STUDI : KPI 

- Classroom 

Discusion 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

Ke-5 Fl studio dan 
Penggunaan mixer 
audio dan channel 
setting 

  - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit    Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  

Ke-6  Plugin presets audio     - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit    Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  

Ke-7 Flangus audio    - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  pengarahan dosen  Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

1.  
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MATA KULIAH  : AUDIO DAN VIDEO KREATIF 

SKS : 2 

KODE :  

PROGRAM STUDI : KPI 

Etika 

Ke-8 UTS UTS Soal esay 90 menit UTS (Close Book)  Ketepatan 

jawaban 

 Bobot ilmiah 

 Daya kritis 

jawaban 

 

Ke-9 Project 1 (radio jingle 

) 

  - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  Penyampaian 

materi (makalah) 

melalui ceramah 

dan power point 

 Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menyimak 

pengarahan dosen 

 Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  

Ke-10 Project 2 (radio 

event/music house) 

  - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  Penyampaian 

materi (makalah) 

melalui ceramah 

dan power point 

 Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menyimak 

pengarahan dosen 

 Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  

Ke-11 Plugin preset audio 2   - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

90 Menit  Penyampaian 

materi (makalah) 

melalui ceramah 

dan power point 

 Diskusi dan tanya 

 Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

1.  
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MATA KULIAH  : AUDIO DAN VIDEO KREATIF 

SKS : 2 

KODE :  

PROGRAM STUDI : KPI 

- Classroom 

Discusion 

jawab 

 Menyimak 

pengarahan dosen 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

Ke-12 Adobe audition 

editing 1 (iklan radio) 

  - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  Penyampaian 

materi (makalah) 

melalui ceramah 

dan power point 

 Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menyimak 

pengarahan dosen 

 Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  

Ke-13 Adobe audition 

editing 2 (ILM radio)  

  - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  Penyampaian 

materi (makalah) 

melalui ceramah 

dan power point 

 Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menyimak 

pengarahan dosen 

 Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  

Ke-14 Adobe audition 

editing 3 (dubbing 

animasi)  

   - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  Penyampaian 

materi (makalah) 

melalui ceramah 

dan power point 

 Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menyimak 

pengarahan dosen 

 Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  
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MATA KULIAH  : AUDIO DAN VIDEO KREATIF 

SKS : 2 

KODE :  

PROGRAM STUDI : KPI 

Ke-15 Adobe audition 

editing 4 ( music 

aransemen) 

  - Reading 

Guide  

- Discovery 

learning 

- Classroom 

Discusion 

90 Menit  Penyampaian 

materi (makalah) 

melalui ceramah 

dan power point 

 Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menyimak 

pengarahan dosen 

 Presensi 

 Penulisan dan 

penyampaian 

makalah 

 Partisipasi 

diskusi 

 Daya kritis dan 

Etika 

1.  

Ke-16 UAS UAS Soal esay 90 menit UAS (Close Book)  Ketepatan 

jawaban 

 Bobot ilmiah 

 Daya kritis 

jawaban 

Naskah soal 

         Mojokerto,       Februari 2017 

                Mengetahui 

                    

               Ketua Prodi                                                                                                                      Dosen Pengampu, 

 

 

 

 

 

                             FRHENDY AGHATA, S.KOM 



  

AUDIO dan VIDEO KREATIF 
Komunikasi dan Penyiaran Islam  

FRHENDY AGHATA, S.Kom, M.Kom (cand) 

INSTITUT KH.ABDUL CHALIM MOJOKERTO 

MODUL  
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PERTEMUAN 2 

Pengenalan Radio Production ,aplikasi audio editing dan audio 

engginering dan 

2.1 Media Radio  

Dalam pengertian media yang hanya memanfaatkan suara, radio juga merupakan media 

audio. Namun, program radio mempunyai karakteristik yang berbeda dengan program media 

audio lainnya.   

2.2 Program Audio  

Program audio merupakan program yang dirancang untuk diperdengarkan kepada 

pendengar. Program audio ini direkam dan disimpan pada alat penyimpan, dapat dalam 

kemasan berupa kaset, ataupun CD. Untuk mendengarkan isi audio ini diperlukan alat pemutar, 

misalnya tape recorder kemasan kaset dan cd player untuk kemasan CD .  

2.3 Pembuatan Media Audio    

Ketika mendengarkan audio ini kontrol sepenuhnya berada ditangan pendengar. 

Pendengar dapat mematikan, menghentikan sementara, ataupun mempercepatnya. Hal 

tersebut program audio mempunyai kelebihan-kelebihan, yaitu:  

• Dapat diula g-ulang  Pengguna dapat mengulang sebagian atau keseluruhan isi 

program audio untuk lebih jelas.  

• Pe ggu a dapat e yesuaika  aktu  Pe ggu a dapat mengatur waktu kapan dan 

berapa lama akan mendengarkan.  

• Pe ggu a dapat e yesuaika  ke utuha   Pe ggu a dapat e ghe tika  sesuai 
kebutuhan, misalnya untuk mencatat isi/materi dalam program.  

2.4 Elemen Media Audio   

Salah satu kelemahan Media audio adalah hanya mengandalkan suara, dalam 

penyampaian pesan atau informasi. Dengan kelemahan tersebut, maka dalam membuat sebuah 

media audio harus lah semenarik mungkin. Lalu bagaimana membuat sebuah media audio 

menjadi menarik? Media audio mempunyai tiga elemen yang dapat diolah dan diexplorasi untuk 

membuat suatu media audio menarik, yaitu unsur kata, unsur musik, unsur efek suara.    

• U sur Kata   

Merupakan kata-kata yang diucapkan oleh pemain (artis) secara teratur dan 

bermakna. Beberapa hal yang dapat dieksplorasi untuk memperindah sebuah media 
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audio, penghayatan dalam pengucapan, intonasi, artikulasi, pilihan kata (diksi), dll. 

Meskipun demikian tidak semua kata atau suara pemain termasuk dalam unsur kata, 

misalnya suara keramaian orang di pasar, sorak sorai penonton suatu perlombaan. 

Kedua contoh tersebut masuk ke dalam unsur efek suara.   

  • U sur Musik   

Dapat diartikan secara umun, merupakan perpaduan bunyi yang mempunyai 

arti dan nilai artistik yang tinggi. Musik dapat membuat sebuah media audio lebih 

menarik. Dalam media audio, musik dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, 

diantaranya: - Menciptakan suasana, misalnya suasana sedih, gembira, lucu, tegang, dll. 

- Identitas sebuah program audio - Jembatan dua buah adegan yang berbeda  

 • Pe uata  Media Audio    

- Melatarbelakangi sebuah adegan  

- Memberi tekanan dalam sebuah adegan, misalnya terkejut, marah, dll. 

- Menguatkan latar (setting), misalnya adegan dalam istana kerajaan Mataram, 

digunakan musik gending jawa.   

 

 • U sur Efek Suara  

Merupakan suara-suara yang dapat memberikan gambaran suasana  atau latar, 

baik waktu, tempat, maupun suatu kegiatan atau peristiwa. Contoh: - Gambaran waktu, 

suara-suara yang digunakan untuk menggambarkan waktu kejadian sebuah adegan, 

misalnya kicau burung, kokok ayam jantan untuk menggambarkan waktu pagi. Suara 

jangkrik, burung hantu, lolongan anjing untuk menggambarkan waktu malam, dll. - 

Gambaran tempat, suara-suara yang digunakan untuk menggambarkan tempat 

kejadian, misalnya Suasana kantor dapat digambarkan dengan suara dering telepon, 

suara mesin ketik/komputer, suara printer yang sedang jalan, dll. Suasana terminal, 

dapat digambarkan dengan suara deru mobil, suara klakson, suara-suara asongan 

menawarkan dagangan, suara-suara kondektur mencari penumpang, dll.  - Gambaran 

kegiatan, suara-suara untuk memperkuat adanya kegiatan atau peristiwa dalam sebuah 

adegan. Misalnya, suara buku dibuka-buka, untuk menggambarkan orang sedang 

belajar. Suara gelas pecah, suara mobil tabrakan, suara orang menggergaji, langkah kaki, 

suara pintu dibuka/ditutup, dll.  

  

2.5 Prosedur Pembuatan Media Audio 

Pembuatan media audio pembelajaran memerlukan beberapa tahapan kegiatan. 

Tahapan kegiatan tersebut yaitu pra-produksi, produksi dan pasca produksi 
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Gambar 1.1 Tahapan prosedur pembuatan media audio pembelajaran 

A. Pra Produksi 

Kegiatan-kegitan yang dilakukan pada tahapan Pra Produksi yaitu penulisan 

naskah. 

• Pe ulisa  Naskah 

Langkah selanjutnya yaitu penulisan naskah. Naskah ditulis oleh orang 

yang dianggap mampu untuk menulis naskah audio. Naskah yang ditulis akan 

dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi akan mengkaji kebenaran, 

kecukupan, dan ketepatan pemilihan aplikasi atau contohnya. Sedangkan ahli 

media akan mengkaji kemenarikan penyampaian materi tersebut sesuai 

karakteristik media audio, misalnya pemain, perwatakan, pilihan kata/bahasa, 

konflik, musik, sound effect, dll.   

Tahapan penulisan naskah yaitu persiapan, penelitian, pengorganisasian 

informasi, penulisan sinopsis dan treatment, dan skenario/naskah. 
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B. Produksi 

Produksi media audio ini diawali dengan diterimanya naskah oleh team 

produksi. Setelah itu dilakukan langkah-langkah produksi, yaitu: pembentukan 

tim produksi, rembug naskah (script conference), Pemilihan pemain (casting), 

latihan kering, rekaman (recording), editing dan mixing, preview, pembuatan 

master (mastering).  

  • Tea  Produksi 

Produksi media audio ini merupakan kerja bersama(team work), kerja 

dari sekelompok orang yang memiliki keahlian atau ketrampilan  berbeda, 

sehingga diperlukan koordinasi antar anggota tim sehingga terwujud media 

audio yang baik, menarik dan komunikatif. Anggota tim tersebut yaitu:  

1. Sutradara, orang yang bertanggung jawab atas semua aspek 

manajemen dan artistik dari sebuah produksi.  

2. Operator, mempersiapkan peralatan rekam dan bertanggung jawab 

atas hasil perekaman.  

3. Teknisi, mengontrol dan memastikan semua peralatan dalam keadaan 

siap pakai. 

4. Penata musik, mempersiapkan musik dan sound effect sesuai dengan 

naskah. 

5. Editor, melakukan koreksi terhadap hasil rekaman dan melakukan 

mixing tutur (dialog/drama) dengan musik dan sound effect yang 

diperlukan sesuai naskah. 

•   Rembuk Naskah (Script Conference) 

Setelah Sutradara menerima dan mempelajari, kemudian 

dilakukan rembuk naskah dengan penulis naskah, ahli materi dan ahli 

media. Rembuk naskah diperlukan untuk menyamakan persepsi 

pemahaman terhadap naskah, sehingga apabila diproduksi tidak terjadi 

kesalahan yang fatal.  

•   Pemilihan Pemain (Casting) 

Setelah rembuk naskah dilakukan, langkah selanjutnya yaitu 

pemilihan  pemain. Pemain disini adalah orang yang akan memerankan 

tokoh dalam naskah. Pemilihan pemain yang baik, sesuai dengan 
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karakter tokoh yang dituntut dalam naskah akan membuat media audio 

bagus dan menarik. 

 

• Latihan Kering 

Latihan kering maksudnya, para pemain diberi kesempatan untuk 

mempelajari naskah dan berlatih sebelum rekaman, agar mereka benar-

benar paham akan isi pesan, alur cerita dan peran masing-masing dalam 

naskah tersebut. Hal ini untuk menghindari banyak kesalahan pada saat 

rekaman. 

•  Rekaman(Recording) 

Rekaman adalah proses pengambilan suara dari masing-masing pemain. 

Sutradara adalah pengendali sepenuhnya jalannya rekaman. Sutradara 

bertanggung jawab atas kualitas hasil rekaman. 

 Editing dan Mixing 

Editing: maksudnya adalah membuang atau memotong kata-kata salah yang 

dianggap tidak perlu atau juga menambah efek, misalnya echo.   Mixing: 

maksudnya mencampur atau menambah musik, background, dan 

soundeffect sehingga media audio lebih terkesan menarik. 

 

•  Preview    

Preview adalah kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Preview ini 

dilakukan oleh tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan 

sutradara sebagai penanggung jawab produksinya. Evaluasi terhadap hasil 

produksi ini ditinjau dari segi materi dan media. Dari segi materi misalnya 

ketepatan pengucapan. Tinjauan media, misalnya ketepatan penggunaan 

musik, efek suara (sound effect), kualitas suara, meliputi ada tidaknya noise, 

kestabilan volume. Jika hasil produksi belum dinyatakan layak, maka harus 

dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan tim preview..   

 

• Pembuatan Master Audio Pembelajaran (Mastering) 

Menyimpan atau merekam hasil produksi media audio pembelajaran ini 

dalam kaset, CD, atau media penyimpanan lainnya. Master media audio 

pembelajaran ini yang kemudian akan dijadikan master jika diperlukan 

penggandaan. 
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PERTEMUAN 3 

Pemahaman Peralatan dan record musik (pattern & file) 

3.1 Peralatan dalam Studio Rekaman Produksi  

Sebuah media audio profesional, proses rekaman dilakukan dalam sebuah studio 

rekaman. Studio Rekaman merupakan sebuah ruangan yang digunakan sebagai fasilitas proses 

rekaman. Sebuah studio rekaman paling tidak mempunyai dua ruangan, yaitu ruang rekam dan 

ruang kontrol. Idealnya merekam suara dilakukan di ruang rekam. Ruang rekam harus kedap 

suara, artinya dapat menyerap suara sehingga tidak ada suara yang terpantulkan dan tidak 

bocor dari suara liar dari luar ruang rekaman. Sedangkan Ruang Kontrol, digunakan sebagai 

tempat dimana pemegang kendali jalannya rekaman berada dan melakukan rekaman terhadap 

suara-suara dari ruang rekaman.     

 

Peralatan yang umum ada dalam sebuah studio rekaman: 

• Mikrofon  

Mikrofon merupakan barisan terdepan dalam sebuah proses rekaman. 

Karena alat ini merupakan tranducer yang dapat mengubah gelombang suara 

diudara menjadi variasi tegangan yang nantinya akan diubah menjadi data 

digital oleh sebuah converter. Berdasarkan tipe sensitifitasnya, mikropon 

dibedakan menjadi dua, yaitu omni directional dan uni directional. 

• Mixer Console  

Istilah lain untuk mixer console, audio mixer, soundboard. Seiring 

perkembangan teknologi kini ada juga mixer console digital. 

 

 

 

 

 

(a) analog audio mixer: (b) digital audio mixer Sumber gambar www.bswusa.com  

 



 
MODUL  AUDIO VIDEO KREATIF  

Institute KH.Abdul Chalim Mojokerto 

Secara umum audio mixer terdiri bagian-bagian: Beberapa 

Channel input, jumlah tergantung tipe audio mixer  Setiap channel 

input, biasanya terdiri-dari: 

 Terminal masukan, dapat berupa jenis input jack, XLR, RCA. 

 Kontrol Equalisasi, untuk mengatur frekuansi jangkauan, misalnya 

bass, treble, dan middle.  

 Fader Gain, mengatur kuat lemahnya volume masukkan. 

 

o Kontrol keluaran Utama (Master Output Controls) 

o Tampilan Meter  Tampilan meter ini biasanya berupa VU meter atau Led 

display, yang berguna menunjukkan level setiap Channel input maupun 

master output. 

 

• Speaker Monitor Speaker   

Dalam sebuah studio rekaman memang dirancang khusus untuk 

kebutuhan mixing/mastering. 

 

 

 

 

 

• Digital Audio Workstation Digital Audio Workstation  

adalah perangkat yang digunakan khusus untuk proses rekaman audio 

digital. Perangkat ini pada dasarnya adalah sebuah komputer yang Dapat 

melakukan fungsi perekam, synthesizer, digital to analog converter (DAC), 

analog to digital converter (ADC), mixing, sound effect. Untuk memenuhi fungsi-

fungsinya, komputer ini harus memiliki perangkat keras dan perangkat lunak 

tambahan yaitu:  

- Audio Coverter 

Pada prinsipnya  audio converter ini mempunyai fungsi 

utama sama dengan sebuah sound card, meskipun demikian 

audio converter yang dimaksud berbeda dengan sound card 

pada komputer-komputer biasa. Fungsi-fungsi audio converter 

ini, diantaranya: 
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- Synthesizer.  

- MIDI interface.  

- Pengonversi data analog ke digital, misalnya 

merekam suara dari mikropon. 

- Pengonversi data dari digital ke analog.   Audio 

converter yang ada, misalnya Sound Blaster 

Audigy dari Creative 

-  

3.2 File Audio Digital 

Setiap bentuk file audio memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Format file audio tersebut dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan. Format file audio 

bermacammacam, diantaranya :  

a. WAV 

Format file ini merupakan dasar dari format audio file yang 

memiliki kualitas suara terbaik, hanya saja file ini membutuhkan tempat 

penyimpanan yang besar. Pemilihan format ini sangat tepat apabila 

membutuhkan kualitas audio yang baik dan memiliki tempat 

penyimpanan yang besar. Format file ini mendukung untuk mono atau 

stereo 

b. Amiga IFF-8SVX (.IFF, .SVX) 

format Amiga 8SVX adalah 8-bit mono, format ini dihasilkan oleh 

the Commodore Amiga computer, format ini juga dapat dikompres 

menjadi 4-bit Fibonacci delta encoded format. 

c. Apple AIFF (.AIF, .SND 

format ini adalah format audio standar milik Apple Computer. 

Seperti WAV milik Windows, AIFF mendukung untuk fasilitas mono atau 

stereo, 16-bit atau 8-bit.  

d. Dialogic ADPCM (.VOX), 

format Dialogic ADPCM ini biasanya ditemui pada aplikasi 

telepon. Format ini hanya dapat menyimpan audio mono 16-bit, dan 

seperti format ADPCM lainnya file ini dapat dikompres hingga 4-bit. 
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e. DiamondWare Digitized (.DWD) 

ini adalah format audio yang digunakan oleh perangkat 

DiamondWare's Sound, biasanya format ini digunakan oleh para 

programmer untuk menghasilkan audio interaktif yang diaplikasikan pada 

game dan multimedia. Format ini juga medukung baik mono maupun 

stereo. 

f. MPEG Layer 3 (.MP3), 

 ini merupakan format audio file yang banyak diminati oleh para 

pengguna komputer, karena disamping kualitas yang dihasilkan baik file 

ini juga tidak memerlukan tempat penimpanan yang besar. 

g. Next/Sun (.AU, .SND),  

adalah format standar yang dapat ditemukan pada NeXT dan Sun computer. 

h. Real Media (.RM), 

 format audio ini biasanya dapat ditemukan pada jaringan internet. 

i. Sound Blaster (.VOC), 

  ini adalah format audio file dari Sound Blaster dan format file suara dari 

Sound Blaster Pro. Format ini hanya mendukung 8-bit audio, mono hingga 44.1 

KHz, dan stereo hingga 22 KHz. 

j. PCM Raw Data (.PCM), 

 PCM (Pulse Code Modulation) adalah format audio yang sangat 

sederhana. Format ini adalah format file standar yang belum dikompres seperti 

halnya file .WAV pada Windows atau AIFF pada Apple. 
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PERTEMUAN 4 

MEMBUAT MEDIA AUDIO SEDERHANA dan List record musik (playlist) 

 

4.1 TUJUAN 

Setelah mempelajari kegiatan belajar tiga, peserta dapat melakukan kegiatan merekam 

suara dengan menggunakan komputer dengan software aplikasi sound recorder dan software 

aplikasi lain. 

4.2 URAIAN MATERI 

 Pembuatan media audio dapat dikatakan identik dengan merekam suara. Selanjutnya, 

peserta akan mempraktekkan bagaimana merekam suara dengan komputer menggunakan 

software aplikasi. Proses rekaman seperti ini disebut sebagai perekaman digital (digital 

recording). 

4.3  Merekam Suara dengan Sound Recorder 

Sound Recorder adalah salah satu program aplikasi bawaan dari Windows yang dapat 

digunakan untuk merekam suara. Program aplikasi ini biasanya sudah ada ketika kita 

menginstall windows. 

Langkah-langkah merekam menggunakan sound recording:  

Langkah 1 Mengatur Koneksi 

 Hubungkan jack mikrofon dengan port mikrofon pada soundcard  

 Hubungkan jack speaker dengan port speaker pada soundcard 

Langkah 2 Mengatur Kanal Masukan pada Recording Control Pilih kanal dengan memberi 

cek pada kanal microphone. 
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Langkah 3 Membuka Program Sound Recorder: 

 Pada Windows XP, klik Start > All Programs > Accessories > 

Entertainment > Sound Recorder.  

 Pada Windows 98 (Win 98) atau Win2000, klik Start > Programs 

> Accessories > Entertainment > Sound Recorder 

 . • Pada Wi 9  atau Wi NT .0, klik Start > Programs > 

Accessories > Multimedia > Sound Recorder. 

 

 

 

 

 

 

Langkah 4 Mengatur Format File Rekaman  

1. Klik File>Properties, muncul kotak dialog seperti gambar 
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2. Klik pull-down menu pada kotak pilihan Choose from:, kemudian 

teka  to ol Co ert No ….Aka  u ul kotak dialog seperti erikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Selanjutnya pada kotak sound selection, dilakukan pengatur format 

file beserta atributnya, yang meliputi frekuensi sampling, bit rate, dan 

channel.  

. Klik to ol Sa e As…, u tuk e yi pa  pe gatura .  

5. Tekan OK 

 

4.4. Merekam Suara dengan Software Aplikasi Lain 

Banyak sekali software aplikasi pengolah audio, karena ada banyak software lain 

diantaranya Sonic Foundry Vegas, SoundForce, Nuendo, Cool Edit Pro 2.0 dan lain-lain. Pada 

prinsipnya hampir semua software tersebut mempunyai sistem kerja yang hampir sama. Nah, 

pada saat ini peserta pelatihan akan mempelajari software Cool Edit Pro 2.0. Akan tetapi sebagai 

catatan bahwa sekarang program tersebut telah dibeli oleh Adobe, menjadi Adobe Audition, 

secara prinsip, sama dengan Cool Edit Pro 2.0. 
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a. Pengenalan Umum Cool Edit Pro 2.0 

Cool Edit Pro 2.0 adalah salah satu dari berbagai software aplikasi pengolah 

audio, karena ada banyak software lain diantaranya Sonic Foundry Vegas, SoundForce, 

Nuendo, dan lain-lain. Setelah program Cool Edit Pro 2.0 ini dibuka akan muncul 

penampang atau jendela kerja dari program ini. Program Cool Edit Pro 2.0 mempunyai 

dua macam tampilan penampang atau jendela kerja saling berkaitan, satu sama lain 

dapat saling mengakses. Dua jendela atau penampang kerja tersebut adalah:  

 Edit View Screen (penampang singlewave/singletrack) 

 Multitrack View Screen (penampang multitrack ) 

Cool Edit Pro’s Edit View Srceen Edit view merupakan salah satu penampang 

jendela kerja dari Cool Edit Pro 2.0. Penampang inilah yang digunakan sebagai tempat 

untuk melakukan semua, kegiatan editing terhadap sebuah gelombang tunggal (single 

waveform) yang akan memberi dampak permanent pada file gelombang tunggal 

tersebut. Pada penampang ini juga dapat digunakan untuk record dan play. Bentuk 

tampilan dari Edit View screen dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi secara umum bagian-bagian yang ada pada Cool Edit Pro’s Edit View 

Screen adalah: 

 1. Menu Bar, berisi menu-menu utama dari Cool Edit Pro 2.0.  

2. Toolbars, merupakan kumpulan tombol fungsi kerja dari menu yang dapat 

diakses untuk mempercepat kerja. Sebagian fungsi kerja dari menu yang sering 
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dipakai dalam suatu kerja telah ditampilkan pada toolbars ini, seperti fungsi 

delete, cut, save, new file, undo, open, dan lain-lain. 

3. Horizontal Portion Bar, terletak diatas tampilan gelombang dan berfungsi 

untuk menggulung gelombang dari depan ke belakang begitu pula sebaliknya, 

dengan jalan klik kiri dan tahan pada horizontal portion bar. Dapat pula 

digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gelombang, dengan 

cara klik kanan pada horizontal portion bar.  

4. Vertical Ruler, terletak di ujung kanan tampilan gelombang, menunjukkan 

besar amplitudo dari gelombang pada setiap satuan waktu. Dengan klik dua kali 

pada vertical ruler ini akan merubah format tampilan secara otomatis. 

5. Horizontal Ruler, terletak di bawah sepanjang tampilan gelombang dan 

berfungsi sebagai garis waktu. Dengan klik kiri dan tahan, dapat berfungsi untuk 

menggulung ke depan maupun belakang. Dengan klik kanan dan tahan akan 

berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil gelombang secara horisontal.  

6. Time Display, untuk menunjukan durasi waktu pada saat proses recording 

maupun playing suatu gelombang tunggal.  

7. Organizer Window, merupakan jendela pegangan yang memudahkan dalam 

pemilihan file maupun efek yang akan dibuka maupun ditutup. Untuk 

menampilkan maupun menutup Organizer Window dapat dilakukan dengan 

cara memilih menu View>Show Organizer Window, atau tekan Alt+9. 

 8. Selection /View controls, menunjukan titik awal sampai akhir dan panjang 

waktu pemilihan serta panjang waktu total suatu gelombang. 

 9. Transport Botton, berfungsi sebagai pusat kontrol beberapa fungsi seperti 

play, stop, record, dan lain-lain. 

 10. Zoom Bottons, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil 

gelombang baik secara horisontal maupun vertikal.  

11. Level Meter, merupakan monitor volume atau amplitudo sinyal gelombang 

masuk dan keluar. Untuk menampilkan level meter pilih menu View>Show Level 

Meters, atau tekan Alt+7. Untuk mengaktifkannya pilih menu Option>Shows 

Level on Play and Record.  

12. Status Bar, menampilkan variasi dari informasi yang berhubungan dengan 

file properties, free resources, dan waktu. 
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b. Multitrack View Screen  

Pada dasarnya tampilan multitrack view screen terdiri bagian-bagian yang 

mempunyai fungsi relatif sama seperti pada penampang edit view screen. Perbedaan 

yang mendasar adalah pada tampilan gelombang (Wave Display) pada Multitrack 

berupa banyak track (disebut session), sedangkan pada Edit View hanya satu serta pada 

tampilan multitrack screen mempunyai kotak Track Control. 

Tampilan penampang Multitrack dapat digunakan untuk record dan play. 

Penampang kerja ini juga dapat digunakan untuk editing, akan tetapi sebatas memotong 

dan menghapus file. Proses edit inipun tidak bersifat tetap. Hal ini karena secara prinsip 

penampang kerja Multitrack digunakan untuk melakukan proses mixing. File yang 

disimpan dalam penampang kerja multitrack dalam bentuk session (.ses*). Bentuk 

tampilan Multitrack View Screen dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi secara umum bagian-bagian yang ada pada Cool Edit Pro’s Multitrack 

View Screen adalah: 

 1. Menu Bar, berisi menu-menu utama dari Cool Edit Pro 2.0. 

 2. Toolbars, merupakan kumpulan tombol fungsi kerja dari menu yang dapat 

diakses untuk mempercepat kerja. Sebagian fungsi kerja dari menu yang sering 

dipakai dalam suatu kerja telah ditampilkan pada toolbars ini, seperti fungsi 

delete, cut, save, new file, undo, group, mixdown, dan lain-lain. 

3. Horizontal Portion Bar, terletak diatas tampilan session dan berfungsi untuk 

menggulung session dari depan ke belakang begitu pula sebaliknya, dengan 
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jalan klik kiri dan tahan pada horizontal portion bar. Dapat pula digunakan untuk 

memperbesar atau memperkecil tampilan session, dengan cara klik kanan pada 

horizontal portion bar.  

4. Vertical Ruler, terletak di ujung kanan tampilan session, dengan klik kiri dan 

tahan, berfungsi untuk menggulung track session. Dengan klik kanan pada 

vertical ruler berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan track 

pada session.  

5. Horizontal Ruler, terletak di bawah sepanjang tampilan session dan berfungsi 

sebagai garis waktu dari session. Dengan klik kiri dan tahan, dapat berfungsi 

untuk menggulung ke depan maupun belakang tampilan session. Dengan klik 

kanan dan tahan akan berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil session 

secara horisontal. 

6.Time Display, untuk menunjukan durasi waktu pada saat proses recording 

maupun playing suatu track atau session.  

7. Organizer Window, merupakan jendela peganghan yang memudahkan dalam 

pemilihan file maupun efek yang akan dibuka maupun ditutup. Untuk 

menampilkan maupun menutup Organizer Window dapat dilakukan dengan 

cara memilih menu View>Show Organizer Window, atau dengan menekan 

Alt+9. 

 8. Selection /View controls, menunjukan titik awal sampai akhir dan panjang 

waktu pemilihan serta panjang waktu total suatu session. 

 9. Transport Botton, berfungsi sebagai pusat kontrol beberapa fungsi seperti 

play, stop, record, dan lain-lain. 

 10. Zoom Bottons, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil track 

session baik secara horisontal maupun vertikal. 

 11. Level Meter, merupakan monitor volume atau amplitudo sinyal gelombang 

masuk dan keluar. Untuk menampilkan level meter pilih menu View>Show Level 

Meters, atau tekan Alt+7. Untuk mengaktifkannya pilih menu Option>Shows 

Level on Play and Record.  

12. Status Bar, menampilakan variasi dari informasi yang berhubungan dengan 

file properties, free resources, dan waktu 
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13. Track Control, tertetak di sebelah kiri tampilan session, berfungsi untuk 

mengatur setiap track. Jendela Track Control ini mempunyai tiga menu 

pengatutran utama yaitu volume, equlisasi, dan bus property 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Track Name, untuk memberi nama pada track, terutama jika bekerja 

dengan menggunakan banyak track. Caranya klik pada kotak kemudian 

ketik nama track yang diinginkan.  

 Track Pan, untuk mengatur keseimbangan antara volume kanan dan kiri 

gelombang pada format kanal stereo dalam track.  

 Track Volume, sebagai master kontrol volume suatu track. 

 Record Track, sebagai fungsi tombol record dari track. 

 Solo Track, untuk mengaktifkan salah satu yang diinginkan. 

 Mute track, untuk menon-aktifkan salah satu track yang diinginkan. 
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PERTEMUAN 5 

5.1 Penggunaan mixer audio dan channel setting 

Merekam Suara dengan Cool Edit Pro 2.0 Merekam suara atau audio dengan Cool Edit 

Pro 2.0 dapat dilakukan di penampang single track maupun multitrack. Sebelum melakukan 

proses perekaman audio dengan cool edit pro 2.0, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. 

Langkahlangkah tersebut yaitu membuka file baru sebagai lembar kerja perekaman dan 

mengatur mixer recording control dan mixer volume control. 

Membuka File Baru Untuk membuka file baru dapat dilakukan dengan memilih menu 

File>New. Setelah perintah tersebut akan muncul kotak dialog, untuk menentukan sample rate, 

channels, dan resolution, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotak dialog pada di atas akan muncul bila kita membuka file baru baik di edit view 

screen maupun multitrack screen. Setelah kita tentukan semua ketentuan yang ada, baru kita 

tekan tombol OK. 

Mengatur Mixer Recording Control Untuk mengatur mixer recording control perlu 

diperhatikan langkah-langkah berikut:  

a. Tampilkan mixer recording control dengan memilih menu Option>Windows Recording 

Mixer 

b. Menentukan sumber suara yang akan direkam, sehingga dapat ditentukan kanal pada 

mixer recording control yang harus aktif dan mengatur volume masukkan sumber suara. 

c. Mengatur kanal dan volume pada volume control. Volume control mengatur segala 

suara yang keluar dari komputer lewat speaker yang kemudian dijadikan sebagai 

monitor pada saat perekaman. Volume Control dapat ditampilkan dari Recording 

Control, yaitu dengan klik menu Option>Properties, kemudian pada kotak Adjust 

volume for  pilih Playback  dan tekan OK. Begitu pula sebaliknya pilih Recording  
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pada kotak Adjust Volume For , untuk menampilkan recording control dan volume 

control, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan dan pengaturan record control adalah bagian penting dalam 

perekaman. Pada awalnya hal ini mungkin membingungkan, akan tetapi jika telah 

menggunakannya maka penggunaan selanjutnya tidak mengalami kesulitan. Kemudian 

untuk memulai perekaman kita aktifkan tombol record pada botton transport, seperti 

ditunjukkan pada gambar 3.12.a. Akan tetapi, untuk merekam pada multitrack screen 

kita juga harus mengaktifkan dulu track untuk perekaman seperti ditunjukkan gambar 

3.12.b. 
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5.2 Fl studio 

Fruity Loops merupakan sebuah software music audio production yang 

lengkap dan popular di kalangan penyuka music digital , dengan pengembangan 

piranti lunak lebih dari 10 tahun yang berkelanjutan dan terfokus. Software ini 

memiliki tampilan yang sangat user friendly atau bersahabat dan sangat mudah 

dipahami oleh pengguna pemula sekalipun. Fruity Loops menggunakan MIDI ( 

Music Instrument Digital Interface ) sebagai penghubungstandar antara 

hardware dan software untuk saling bertukar data ( seoerti kode music dan 

MIDIEvent ). MIDI adalah bahasa yang digunakan instrumen musik 

elektrik,pengendali, komputer, dan peranti sejenis untuk berkomunikasi. MIDI 

juga mengandung spesifikasi peranti keras yang memungkinkan alat-alat 

tersebut terhubung. MIDI menangkap event notasi dan perubahan atribut dan 

aksen nada, mengkodekannya menjadi pesan digital, dan mengirimkan kode 

tersebut sebagai pesan ke peranti lain untuk mengatur suara yang dihasilkan 

beserta parameternya. Data jenis ini dapat direkam dengan sequencer. MIDI 

membawa pesan event musikal yang terdiridari notasi, pitch and velocity 

(tekanan), sinyal pengendali seperti volume, vibrato, audio panning dan cues, 

juga clock signals yang diatur mensinkronkan tempo antara berbagai music 
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Keunggulan  

 Audio editing dan manipulasi termasuk 

koreksi pitch, pitch pergeseran, 

harmonisasi,  

 waktu-peregangan, mengalahkan-deteksi 

& mengiris, warping audio dan manipulasi 

audio  

 
Mengotomatisasi sebagian interface dan 

semua plugin parameter dengan 

merekam,  

 menggambar, kurva otomatisasi berbasis 

spline, generator otomasi dengan kontrol 

formula  

 berbasis link. 

performance musik termasuk efek video 

visualisasi.  

 Campur dan audio remix termasuk 

menerapkan real-time efek audio 

termasuk delay, reverb & penyaringan. 

   Multi-track audio yang merekam sampai 

dengan batas input audio antarmuka 

Anda.  

 Rekam & memutar rekaman MIDI dari 

keyboard, drum pads dan pengendali 

masukan.  

 Sequencing dan mengatur dengan pola 

& efek plugin yang hosting yang VST 32 & 

64 bit, DX dan FL format asli. 

5.3 SPESIFIKASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGINSTALL FLSTUDIO 

 2GHz Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 (atau yang lebih baru) CPU yang kompatibel 

dengan  

 dukungan SSE2 penuh. Semakin cepat CPU dan core lebih memiliki semakin Anda akan 

dapat melakukannya secara bersamaan.  
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  32 atau 64 Bit versi dari Windows 8, Windows 7, Vista, XP (dengan service pack 3)  Intel 

Mac dengan Boot Camp / Windows.   

 
Intel Mac dengan OS X 10.8 untuk FL Studio Mac OS X BETA (Crossover Wrapped)  1 Gb 

 

 Soundcard dengan driver DirectSound. ASIO/ASIO2 kompatibel diperlukan 

untukmerekam audio (FL Studio menginstal dengan generik ASIO4ALL driver) 
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Pertemuan 6 

6.1 Plugin presets audio 

Plugins disini adalah untuk memperluas suara dari nada yang telah kita susun. Dengan plugins 

nada yang kita susun akan menghasilkan suara yang lebih bervariasi lagi. Berikut adalah jenis-jenis 

plugins yang terdapat pada FL Studio:  

 

a) Plugins Synths  

1. Autogun  

Hanya dipersenjatai dengan Autogun gratis FL  Studio, cari 4294967296 (Empat 

Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu 

Dua Ratus Sembilan Puluh Enam) preset untuk potensi akustik. Fitur Utama:  

- Berdasarkan mesin sintesis Ogun  

- Ditingkatkan oleh Soundgoodizer, mesin maksimisasi 

- 4294967296 preset menakjubkan untuk mengeksplorasi 

- Bidang nomor Preset copy / paste  

- Preset atas / bawah tombol 

- Kontrol volume  
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2. DirectWave 

DirectWave adalah salah satu samplers VSTi paling lengkap yang tersedia saat 

ini. Demo di synth ini dibuat menggunakan Varazdin Orkestra dan tidak datang dengan 

DirectWavesecara default. 

Fitur Utama: 

 16 bagian multitimbral, 32-bit sampler VSTi  

 128 Suara Polyphony  

 128 program  

 Zona terbatas per program  

 Semua samplerates didukung  

 Interpolasi titik Realtime sinc-64 (HQ Audiophile) 

 Poly, Mono, operasi Legato, dengan modus meluncur / auto. 

 2 * 24 dB 5 modus filter serial atau paralel  

 Fleksibel 16 Slot dialihkan bebas Modulation Matrix 

 2 mod. Amplop ADSR, 2 zona-independen mod. LFOs 2 mod program 

global. LFOs 

 Automatable lingkaran poin, lingkaran poin terbalik didukung 

 Mode loop: fwd, satu-shot, berkelanjutan, terpental perulangan  

 Sampel awal automatable offset (tersedia sebagai mod. Parameter 

tujuan) 

 Built-in suara Insert FX dengan pengaturan independen untuk masing-

masing zona: cincin mod. samplerate decimator, bitcrusher & phaser. 

 Built-in mengirim efek: chorus, reverb, delay (dengan umpan balik 

disaring, sync menjadi tuan rumah tempo).  

 Jumlah kirim Independen per zona 
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3. Drumaxx 

The Drumaxx perkusi instrument pemodelan memberikan anda total kontrol 

atas 16 model fisik bantalan drum yang dapat dialihkan ke output independen untuk 

pemrosesan efek eksternal. 

Fitur utama:  

 Interface yang menarik 

 16 Secara fisik dimodelkan drum pads  

 Multi-output untuk pengolahan efek individual pada masing-masing pad 

 Besar berbagai kemungkinan pemodelan meliputi suara dari cymbal ke 

ketel-drum 

 Velocity modulasi matriks untuk ekspresi rinci 

 Integrated Stepsequencer dengan pemutaran memicu-key 

 Efek Terpadu  

  Versi single-pad 'Drumpad' tersedia untuk integrasi yang erat dengan FL 

Studio 
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4. DrumSynth Live  

DrumSynth Live adalah versi terbaru dari DrumSynth populer diciptakan oleh 

Maxim Digital Audio. DrumSynth Live dengan fitur dukungan simultan untuk 24 

diprogram real-time Drum patch, masing-masing ditetapkan ke tombol terpisah (C4 ke 

B5). Dalam DrumSynth Live, suara yang dibuat oleh dua generator kebisingan dan 

disaring oleh bandpass filter dengan kisaran yang luar biasa - Anda dapat mengatur apa 

pun dari satu frekuensi (gelombang sinus) ke white noise penuh. 

Fitur Utama:  

  

 Mengubah properti sesuai dengan kecepatan catatan  

FL Studio dilengkapi dengan demo dari DrumSynth Live pra-instal. Versi demo 

memiliki semua fungsi dari generator, meskipun semua channel menggunakannya, akan 

dihapus saat menyimpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DX10 

The DX-10 VSTi DXi-adalah versi VSTi dari MDA DX-10. DX10 membuat kembali 

suara FM klasik tapi dengan interface yang lebih sederhana dan lebih intuitif daripada 

synth DX. Dengan menggunakan osilator modulasi harmonis kaya (dengan kontrol ekstra 

dalam versi baru) hanya satu pembawa dan modulator menghasilkan berbagai FM suara 

khas dari seri ini kemudian Yamaha DX synths seperti DX-11 dan TX-81Z.  

Fitur Utama:  

 New control kekayaan harmonic 
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 Lebih intuitif program daripada synth lainnya FM 

 Preset yang keren 

 

 

 

 

 

 

 

 

menghasilkan berbagai FM suara khas dari seri ini kemudian Yamaha DX synths seperti 

DX-11 dan TX-81Z. Fitur Utama:  

- New control kekayaan harmonic 

- Lebih intuitif program daripada synth lainnya FM 

- Preset yang keren 

 

6. Ogun 

Mesin sintesis khas Ogun dapat menghasilkan lebih dari 32.000 harmonik, diatur 

oleh 'harmonik pemetaan' fungsi tingkat tinggi. 

 Fitur Utama: 

 Mesin sintesis aditif (hingga 32.767 harmonik).  

 Warna nada realistis melalui pengacakan harmonikatau analisis timbre 

(resynthesis). 

 Membentuk tonal tepat melalui envelopes multipoint (dari Sytrus). 

 Mesin canggih Unison.  

 XY modulasi pad untuk kontrol ekspresif.  
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PERTEMUAN 7 

7.1 Flangus audio 

Flangus VSTi memungkinkan Anda untuk memperkaya panorama stereo mix 

Anda, menambahkan efek flange kompleks dan mensimulasikan berbarengan dengan 

mode sintesis melalui satu set dikontrol 'ditumpuk' flangers. 

Parameter:  

 Order (ORD) - Mengatur jumlah "ditumpuk" flangers yang akan digunakan 

untuk efek. Menggunakan lebih flangers membuat efek halus dan lebih kaya. 

 Kedalaman (DEPTH) - Mengontrol "kedalaman flange" (amplitudo osilasi 

lapangan untuk masing-masing flangers yang ditumpuk). 

 Kecepatan (SPD) - Mengontrol kecepatan flange (kecepatan lapangan osilasi). 

 Delay (DEL) - jumlah variabel delay dapat diterapkan untuk setiap flangers 

ditumpuk. Gunakan parameter ini untuk menentukan jumlah keseluruhan 

delay yang diterapkan.  

 Penyebaran (SPRD) - Setiap flanger diberikan sebuah kecepatan yang 

berbeda, kedalaman, dll dalam berbagai didefinisikan oleh sifat dasar yang 

disediakan di antarmuka Flangus.  

 Meningkatkan nilai SPRD untuk "halus" penyebaran flangers ditumpuk di 

seluruh rentang parameter.  

 Stereo Lintas (CROSS) - Parameter ini berlaku untuk stereo cross campuran 

antara output channel audio kiri dan kanan Flangus. Meningkatkan nilai 

parameter untuk mencampur  

 Lebih dari suara saluran kiri dalam satu kanan dan sebaliknya. Parameter 

yang memiliki range dari -100 sampai 100. Nilai negatif mencampur suara 

terbalik dalam saluran yangberlawanan. 

 Dry - Menentukan kering (belum diolah) audio dalam output. Range: -100 

sampai 100. negatif mencampur suara terbalik ke dalam output. 

  Wet - Menentukan diproses ('flens') audio dalam output. Range: -100 

sampai 100. 

  Nilai negatif mencampur suara terbalik ke dalam output. 
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PERTEMUAN 9 

9.1 Project 1 

Bagaimana dasar membuat musik trance sederhana? Berikut langkah-langkahnya :   

 Jalankan software FL Studio kemudian klik view step sequencer (kotak merah kecil) 

maka akan muncul step sequencer (kotak merah besar). Seperti gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik kanan pada snare kemudian pilih insert dan pilih sytrus seperti pada gambar di bawah 

ini.  
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 Sesudah itu maka akan muncul jenis plugin synth sytrus, dipojok kiri atas klik tombol opsi 

seperti yang ditunjukan oleh kotak merah kecil dan pilih present seperti gambar di bawah 

ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otomatis akan muncul banyak pilihan suara. Sebagai contoh pilih trance, seperti gambar 

dibawah ini.  
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 Sesudah memilih efek synth trance, klik kanan pada tombol yang sudah diberi kotak merah 

dan pilih piano roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Di sini kita akan membuat sebuah melodi , berikut contoh gambarnya. 
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 Setelah selesai membuat nada melodi, selanjutnya membuat suara kick bass, sebelumnya 

kita ubah dahulu pattern-nya dengan cara menekan klik kiri pada kotak merah kecil lalu 

gerakan ke atas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesudah membuat nada kick bass, kemudian letakkan pada playlist.  

 

 

  

 

 

 Dan susun seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 Selanjutnya klik step sequencer, klik kanan pada channel volume trance, pilih create 

automation clip. Hal ini untuk mengatur suara dari nada secara otomatis. 
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PERTEMUAN 10 

10.1 Project 2 (radio event/music house) 

 masuk pada piano roll dan membuat nada seperti ini 

 

 

 

 

 

 

 Pada channel setting ubah fx nya menjadi satu, karna ini akan berpengaruh pada proses 

mixing 
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  Masuk ke mixer pilih opsi (bulat merah), select, pilih Fruity Reverb 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setelah itu masukkan nada yang sudah di mix kedalam playlist 

 

 

 

 

 Ubah patten menjadi 2 (kotak merah kecil), lalu drag DNC_kick dari Browser ke Step 

Sequencer. 
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 Masukkan suara cymbals, pilih FLS_Crash 07b pada Browser kemudian drag dan letakkan 

pada  playlist. Lalu klik kiri pada FLS_Crash 07b yang berada di playlist maka akan muncul 

channel  settings. Klik perintah Reverse, itu akan membalikkan suara dari cymbals tersebut 

 

 

 

 

 

 Ubah pattern menjadi 3 (kotak merah kecil), klik pada DNC_Kick dan pilih piano roll. 
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 Buat lagi nada kick, jangan sampai lupa ubah pattern terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Susun pattern 3 dan pattern 4 pada playlist. 
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 Masukkan suara cymbals pada playlist 

 

 

 

 

 

 Buat lagi nada kick, sebelumnya ubah pattern menjadi 5, klik DNC_Kick lalu pilih Fill each 4 

steps dan simpan di playlist. 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik kiri pada tombol yang ada pada Step Sequencer (kotak merah), replace, pilih Sytrys.  
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 Ubah fx menjadi 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masuk ke mixer dan pilih efek Gross Beat, Sidechain 
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 Buat nada seperti ini.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terakhir susun setiap pattern sehingga menghasilkan sebuah musik  
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Pertemuan 11  

11.1 Plugin preset audio 2 

 

  a SimSynth Live 

Fitur Utama: 

o 3 osilator, masing-masing dengan dual modus efektif membuat 6 osilator 

o Cincin modulator 

o Sebuah SVF Filter ganda bahwa program-program seperti OBERHEIM SEM 

yang sudah tua, (memungkinkan Anda mencampur lowpass, bandpass, dan 

highpass) 

o Dua envelopes diskrit dan efek chorus LFO.Stereo, (dalam kasus 6 osilator) 

o Kualitas Studio render gratis 

o Panel FX dengan EQ, Reverb, Phaser. 

o FL Studio & Termasuk versi VSTi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b.Slicex 

Menggunakan algoritma deteksi untuk mengiris sampel lagu / perkusi menjadi 

potongan-potongan dan membuat mereka terpisah sendiri dimainkan dari Piano roll 

atau controller. Sebuah cara baru untuk memotong pattern. Slicex menawarkan 

pemutaran, penataan kembali irisan dan mempunyai kemampuan untuk 

mengoptimalkan waktu-peregangan drum loop. 



 
MODUL  AUDIO VIDEO KREATIF  

Institute KH.Abdul Chalim Mojokerto 

 

 

c. The Soundfont Player     

adalah add-on yang memberikan penggunanya untuk memuat, bermain dan 

membuat soundfonts (. File sf2) di FL Studio.  

 

Fitur Utama:  

 Interface yang menarik  

 Envelopes ADSR  

 Kualitas rendering tinggi (mode interpolasi sinc)  

 Dukungan unik untuk slide  

 Built-in reverb & paduan suara untuk 'mengirimkan' trek.  
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d. Sytrus 

Sytrus memberikan bantalan halus, nyaring, atau grunge. Pengguna dapat bertindak 

sebagai osilator independen untuk sintesis subtraktif, cross-memodulasi untuk membuat FM 

kompleks (Frekuensi Modulation) atau RM (Ring Modulation) atau 256 parsial harmonik 

Editor. Sampai dengan 64x oversampling Sytrus memberikan suara epik 100%. 

 

Sytrus memiliki 3 efek independen, chainable, unit filter, masing-masing terdiri dari 

susunan filter (13 jenis masing-masing dengan 5 pengaturan cutoff lereng) dan 

WaveShaper terintegrasi (prosesor distorsi). Filter opsional diikuti oleh Chorus, Delay & 

Reverb. 100% Fleksibilitas. Dengan lebih dari 500 preset, Sytrus siap untuk berkontribusi 

di-genre apapun.  

 

 
 

Fitur Utama: 


 6 operator independen dengan kebebasan total pada osilator membentuk FM, RM, 

sintesis subtraktif  
 Artikulasi multipoint dengan sistem arpeggiator  

 Sepenuhnya dikontrol & automatable  
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 Efek: 13 jenis filter, 3 Band Parametric EQ, Phaser, Chorus, Filter  
 X / Y control modulasi  
 Sampai dengan 64x oversampling (untuk sintesis FM berkualitas tinggi)  

 

 

Pertemuan 12 

12.1 Plugins Effects 

 
Effector  
Efektor menyediakan 12 efek yang dapat digunakan satu per satu. Pusat besar X / Y pad (X / Y parm 

tombol-tombol) dapat dihubungkan dengan pengendali untuk kontrol ekspresif. Efektor 

memungkinkan Anda untuk memilih salah satu dari 12 efek yang berorientasi pada kinerja dan suara 

dapat disesuaikan oleh penggunanya. Berikut kumpulan efek-efeknya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distort  

 Lo-Fi  

 Flanger  

 Phaser  

 Filter  

 Delay  

 Reverb  

 Stereo  

 Trans  

 Grain  
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FlowStone  

Ini adalah sebuah aplikasi pemrograman audio yang digunakan untuk membuat virtual 

instrumen, efek & plugin kontroler tanpa perlu menulis kode pemrograman. Plugin yang Anda buat 

di Flowstone dapat digunakan di FL Studio, format dan proyek dapat dibagi dengan pengguna 

Flowstone lainnya. Anda dapat drag-and-drop komponen dan menghubungkan komponen itu sendiri 

secara bersama-sama, membangun komponen dari unsur-unsur dasar atau sampai ke elemen kode 

tingkat dan Program DSP terendah persis seperti yang Anda butuhkan. 
 

 

 
Gross Beat  

Bermain dengan waktu! Gross Beat ini adalah efek untuk manipulasi waktu dan volume. 

Gross Beat time dan Volume preset dapat dihubungkan dengan keyboard, pad controller atau 

sumber otomatisasi untuk perubahan preset. Slot Preset dapat diatur untuk sesaat, dan sinkronisasi 

Preset dapat diatur langsung sampai 4 ketukan (1 bar). 
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Hardcore  
Pedalboard digital. Di dalam Hardcore Anda akan menemukan semua efek pokok Anda, termasuk: 

 
 Distorsi  

 Delay  

 Flanger  

 Phaser  

 Reverb  

 Noise Gate  

 Equalizer  

 Compression  

 Alat modulasi  

 

 

 

Maximus  
Maximus adalah alat yang paling berharga dalam rekaman. Maximus untuk meningkatkan dan 

memperbaiki lagu. Bass dapat ditingkatkan dan frekuensi yang lebih tinggi dipertajam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitcher  
Pitcher adalah plugin untuk memanipulasi suara.  
Fitur utama: 

 Autocorrect vokal & instrumen  

 Menyelaraskan penggunaan Piano roll  

 Menyelaraskan bermain keyboard secara live  
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Vocodex  
Vocodex adalah suara robot. Jika Anda bersuara menggunakan vocode chord synthesizer, maka 
itu akan terdengar seperti synthesizer yang bersuara.  
Fitur utama: 


 Penggandaan suara dan kemampuan reverb.  
 Built-in Soundgoodizer untuk membatasi dan 

output.  

 Inbuilt pembawa synthesizer didukung oleh Sytrus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan 13 

13.1 Effects - Juice Packs 

 
Delay Bank  

 

Delay Bank VSTi adalah versi yang disempurnakan dari plugin Delay VST, dengan kontrol 

yang halus dan beberapa fitur tambahan, seperti stereo offset dan panning kontrol.  

 

Pertemuan 14 

EVALUASI PROJECT AKHIR 
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