
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PEMBUATAN ANIMASI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 

TENTANG DAMPAK BURUK PEMAKAIAN GADGET DAN 

INTERNET SEBAGAI PENATA SUARA DI UPT.TIKP DINAS 

PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 
 
KERJA PRAKTIK 
 
 
 
Program Studi 

DIV Komputer Multimedia 

 
 
 
 
Oleh: 

MUHAMMAD RISKI SYAHRULLAH 

15510160037 

 
 
 
 
 
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA 
2018 



ii 

PEMBUATAN ANIMASI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG DAMPAK 

BURUK PEMAKAIAN GADGET DAN INTERNET SEBAGAI PENATA SUARA  

DI UPT.TIKP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Nama : MUHAMMAD RISKI SYAHRULLAH 

NIM   : 15.51016.0037 

Program : DIV (Diploma Empat) 

Jurusan  : Komputer Multimedia 

 

 

 

 

 
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA 

2018 



iii 

LEMBAR MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tidur Adalah Mesin Waktu yang Pernah Diciptakan” 



iv 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya persembahkan untuk orang-orang yang mengenal dan membantu saya. 



v 
 

 



vi 
 

 
 



vii 
 

ABSTRAK  

 

 Media merupakan segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indra 

manusia, yang berfungsi sebagai perantaa, sarana, atau alat untuk proses 

komunikasi menurut (Prajarto, 2010). Media audio dan video adalah media yang 

dapat digunakan untuk pembelajaran baik ilmu pengetahuan dan sosial dengan 

tujuan untuk membuat masyarakat mengetahui hal hal yang tidak diketahui. Disini 

saya bersama teman teman akan membuat animasi Iklan Layanan Masyarakat 

Tentang dampak buruk pemakaian internet dan gadget secara berlebihan pada 

anak, dengan menggunakan media audio dan video. 

 Dalam penyampaian media video ini kami menggunakan animasi 

Iklan Layanan Masyarakat dengan berbasis pada animasi 2D  pembuatannya 

menggunakan teknik animasi explainer, untuk mempermudah proses animasi 2D 

ini. Teknik animasi explainer memiliki daya tarik tersendiri dalam 

penyampaiannya agar penonton lebih mudah memahami isi yang akan 

disampaikan. 

 Pada media audio kami akan menggunakan aplikasi cooledit agar 

lebih mudah saat pengambilan dubbing/pengisian suara jika ada beberapa tinggi 

rendah nada yang tidak sesuai bisa langsung di edit  yang akan didukung dengan 

alat microphone, dan audio mixer amplifier. 

 

Kata Kunci: Media video, Audio, Iklan Layanan Masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang 

Di latar belakangi oleh ide dari sutradara maka penulis sebagai penata suara akan membuat 

karya ini dengan media animasi yang ditambahkan melalui pengisisan suara atau dubbing, 

menurut (Suryaningsih, 2017) dubbing adalah proses pengisian suara pada tayangan vidio baik 

itu film,drama,kartun dan sejenisnya dengan menggunakan teknik vokal yang berbeda beda pula. 

Dalam era modern saat ini, dibutuhkan sebuah media audio dan video supaya 

mempermudah masyarakat lebih cepat memperoleh sebuah informasi. Tanpa adanya media 

video dan audio, informasi yang ingin disampaikan akan sangat lamban dalam penyebarannya 

sehingga akan mendapatkan respon yang lambat juga. 

Media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera 

pendengaran saja jadi gambaran visualisasinya tidak ada menurut  (Alten & Stanley, 2005), 

sedangkan media video adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan 

pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk 

membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran menurut  (Wicaksono, 2009). 

 Media yang digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan sangatlah bermacam-

macam, salah satunya menggunakan media video dan audio. Pokok bahasan kali ini adalah film 

animasi iklan layanan masyakat. Film animasi atau kartun sudah tidak asing lagi di telinga 

masyarakat Indonesia, karena didalam film animasi iklan layanan masyarakat informasi yang 

diangkat menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 

 Iklan adalah suatu pesan tentang barang/jasa (produk) yang dibuat oleh 

produser/pemrakasa yang disampaikan lewat media (cetak, audio, elektronik) yang di tujukan 
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kepada masyarakat. Tujuan iklan adalah agar masyarakat tertarik untuk membeli atau 

menggunakan barang atau jasa tersebut menurut  (Rotzoll & B, 1986). 

 Film animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga 

menjadi gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-

lembar kertas gambar yang kemudian di-"putar" sehingga muncul efek gambar bergerak menurut 

(Suharyo, 2008).  

Setelah perkembangan teknologi komputer di era 1980, proses pembuatan animasi 2 

dimensi menjadi lebih mudah. Yang sangat nyata dirasakan adalah kemudahan dalam proses 

pembuatan animasi. Untuk penggarapan animasi sederhana, mulai dari perancangan model 

hingga pengisian suara/dubbing dapat dilakukan dengan mempergunakan satu personal 

komputer. 

 Dalam pembuatan film animasi iklan layanan masyarakat di kerjakan oleh empat orang 

yang memiliki tugas masing-masing tugas tersebut telah ditentukan sebelumnya yaitu sutradara, 

ilustrator, animator dan penata suara. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat perumusan masalah, yaitu bagaimana cara 

pembuatan audio dan pengisian suara sebagai penata suara? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam kerja praktik ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari 4 orang. Penulis berperan 

sebagai penata suara dalam produksi film animasi iklan layanan masyarakat. Adapun batasan 

masalah yang dibahas di dalam produksi film animasi iklan layanan masyarakat ini antara lain: 
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1. Teknik dalam penata suara. 

2. Teknik dalam editing suara. 

3. Alat-alat yang di gunakan dalam penata suara. 

 

1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan dari kerja praktik ini 

adalah memahami cara mengedit audio dan alat apa saja yang digunakan. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari kerja praktik ini sangat banyak. Manfaat yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi Penulis  

a. Mengetahui proses produksi audio dengan benar. 

b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan 

dengan kerja lapangan. 

c. Menambah pengalaman kerja di bidang audio. 

d. Membentuk sikap kerja profesional, kritis serta memahami deadline tugas. 

e. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan alat audio seperti 

microphone dan audio mixer amplifier. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

b. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa- mahasiswa yang 

melakukan Kerja Praktik. 
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c. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang audio. 

3. Manfaat bagi Akademik 

a. Mengaplikasikan keilmuan audio pada pembuatan film dan iklan. 

b. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik di tengah-

tengah dunia kerja. 

c. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Profil Instansi 

 Nama Instansi  : UPT. TIKP Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur  

 Alamat   : Jl. Jagir Sidoresmo V, Sidosermo, Wonocolo, Kota  

      SBY, Jawa Timur 60239 

 Telp/Fax  : 08123057129 

 Email    : - 

 Website   : http://dindik.jatimprov.go.id/ 

 

2.2. Divisi di dalam Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga dinas yang berada langsung 

dibawah pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur namun tetap memiliki hubungan garis 

koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pusat di Jakarta. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

membawahi beberapa Bidang dan Unit Pelaksana Teknis. 

a. Bidang Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Khusus. 

b. Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas. 

c. Bidang Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi. 

d. Bidang Pendidikan Non Formal/Informal dan Nilai Budaya. 

e. Bidang Tenaga Pendidikan dan Kependidikan. 

f. UPT. Teknologi Komuniksi dan Informasi Pendidikan. 

g. UPT. Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan. 

h. UPT. Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah. 

http://dindik.jatimprov.go.id/
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i. UPT. Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga. 

UPT TIKP adalah salah satu unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

yang diharapkan mampu membantu mengatasi masalah-masalah pendidikan di Jawa Timur 

khususnya dan pada tingkat nasional pada umumnya dengan menyelenggarakan model 

pendidikan alternatif, yaitu dengan memanfaatkan dan mendayagunakan TIK untuk pendidikan 

jarak jauh/terbuka. Beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang sehingga diperlukan 

UPT. TIKP Jawa Timur antara lain: 

a. Permasalahan pendidikan dan kebutuhan pendidikan di Jawa Timur yang makin meningkat 

dan terus menerus. 

b. Tekad Pemerintah Daerah untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan 

sekolah. 

c. Penyelesaian secara konvensional kurang mampu mengatasi masalah yang timbul baik 

karena faktor-faktor geografis, kependudukan, maupun social ekonomi. 

d. Potensi teknologi sebagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan 

permasalahan dan memenuhi kebutuhan tersebut. 

e. Perlunya lembaga khusus yang ada di Jawa Timur dalam mewujudkan potensi teknologi. 

2.3. Tugas dan Fungsi 

1. Tugas 

UPT TIKP Jawa Timur mempunyai tugas mengkaji, mengembangkan, menyebarluaskan, 

dan membina kegiatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan 

dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di semua jenis, jenjang, dan jalur. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, UPT TIKP menyelenggarakan fungsi: 
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1) Pelaksanaan proses produksi data dan informasi pendidikan dari berbagai jenis, 

jenjang, dan jalur. 

2) Pendayagunaan data dan informasi pendidikan untuk pengambilan keputusan, 

perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring, dan evaluasi. 

3) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian, pengembangan,dan pembinaan 

pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan. 

4) Pengkajian dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan. 

5) Pengembangan dan penyebarluasan system (model) pembelajaran melalui 

pendayagunaan teknologi komuniksi dan informasi untuk pendidikan termasuk 

layanan konsultasi. 

6) Penyusunan dan pengaturan standarisasi pendidikan jarak jauh  terbuka. 

7) Penilaian dan pembinaan terhadap pendayagunaan teknologi komunikasi dan 

informasi untuk pendidikan. 

8) Pengembangan sumber daya manusia untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi pendidikan. 

9) Pengembangan bahan belajar dan program media pendidikan berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

10) Pelaksanaan pelayanan masyarakat. 

2.4. Struktur Organisasi dan Jabatan Tugas 

 UPT TIKP Jawa Timur dipimpin oleh seorang kepala UPT yang memiliki kewenangan 

tugas pemimpin, mengawasi mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengolahan 

dokumentasi, layanan informasi, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. 
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Kepala UPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 . Struktur Organisasi 

UPT. TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

Tugas Sub Bagian dan Seksi-seksi TIKP organisasi UPT TIKP Provinsi Jawa Timur, sebagai 

berikut: 

a. Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, 

urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan melaksanakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan 

pengelolaan peralatan dan peralatan kantor, melaksanakan penatausahaan, pelayanan 

masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 

Sub. Bagian Tata Usaha 

Seksi Pelayanan 
Dan Pemanfaatan 

Seksi Pengembangan 
Produksi 
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b. Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melaksanakan proses produksi data dan 

informasi pendidikan untuk semua jenis, jenjang dan jalur menyusun bahan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan system dan model pembelajaran 

melalui pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan, menyusun 

bahan pengembangan kerjasama dalam pendayagunaan teknologi komunikasi dan 

informasi pendidikan guna melaksanaan produksi media pendidikan, melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 

c. Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan mempunyai tugas menyusun, menyebarluaskan system 

dan informasi pendidikan, memberikan layanan pemanfaatan bahan belajar dan media 

pendidikan jarak jauh, memberikan konsultasi dalam pemanfaatan media cetak, audio, 

visual multimedia dan media lainnya melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait 

dalam rangka mendayagunakan teknologi, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala UPT. 

 

2.5 Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi 

 “Terwujudnya Insan Yang Cerdas, Berakhlak, Profesional dan Berbudaya”. 

b. Misi 

Untuk merealisasikan visi tersebut diatas, misi UPT. TIKP sejalan dengan misi Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur:  

“Mewujudkan pemerataan aksesbilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang melalui 

pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan”. 

c. Tujuan 
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1.    Mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat Jawa Timur 

melalui pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi. 

2.  Mengembangkan model pembelajaran jarak jauh. 

3.  Memberdayakan berbagai model pembelajaran untuk menunjang system 

pendidikan melalui kerjasama antar lembaga/instansi terkait. 

2.6 Unit-unit pada UPT. TIKP 

1. Unit ROS (Rapendik On Streaming). 

2. Unit Majalah Info Pendidikan. 

3. Unit Pengembangan Media Internet dan Jejaring Pendidikan Nasional. 

4. Unit Media Centre dan Dokumentasi. 

5. Unit Laboratorium Komputer. 

6. Production House (Rumah Produksi). 

7. Unit Laboratorium Multimedia, Broadcast Radio dan Televisi. 

8. Unit PKL (Praktik Kerja Lapangan). 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1. IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 

Umumnya pemasangan iklan ditelivisi atau dimanapun dikenakan biaya oleh pengiklan, 

namun ada yang tidak kena biaya pemasangan iklan, yaitu iklan layanan masyarakat. Pembuat 

iklannya biasa dibuat oleh lembaga non komeril yang bertujuan menyampaikan informasi untuk 

kepentingan sosial.  

Media massa memberikan ruang dan waktu pada iklan layanan masyarakat secara cuma-

cuma. Hal ini sangat sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran pasal 33 yang mengatakan bahwa 

bagi siaran iklan layanan masyarakat wajib diberi porsi sekurang-kurangnya 10 % dari waktu 

siaran niaga di lembaga penyiaran swasta, dan sekurang-kurangnya 20 menit dalam sehari bagi 

lembaga penyiaran pemerintah yang disiarka tersebar sepanjang waktu penyiaran 

(www.pppi.or.id). Hal ini sangatlah bermanfaat dikarena iklan layanan masyarakat 

menginformasikan masalah-masalah sosial yang banyak dihadapi masyarakat. 

Dalam mendukung pembuatan animasi iklan layanan masyarakat Menurut (Khasali, 1992), Iklan 

layanan masyarakat (public service announcement) biasanya dimuat atas permintaan pemerintah 

atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menggalang solidaritas masyarakat atas suatu 

masalah. Misalnya masalah ketertiban, lalu lintas, program pemerintah dan lain-lain.  

Sedangkan menurut (Liliweri, 1992) pengertian iklan layanan masyarakat adalah jenis 

iklan yang bersifat non-profit. Jadi Iklan ini tidak lagi mencari keuntungan akibat pemasangan 

kepada masyarakat, iklan ini dibuat hanya bertujuan menyampaikan pesan yang bermanfaat. Ada 

7 kriteria menurut (Khasali, 1992)  

dalam penentuan iklan layanan masyarakat: 
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1. Non komersil. 

2. Tidak bersifat keagamaan. 

3. Non politis. 

4. Berwawasan nasional. 

5. Diajukan oleh organisasi yang teah diakui dan diterima. 

6. Dapat di iklankan. 

7. Mempunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga patut memperoleh dukungan media 

lokal maupun nasional. 

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dapat dibuat melalui media audio maupun video, sangat 

banyak kita temui di berbagai media, sebagai contoh media Youtube, Instagram, Televisi dan 

lain lain. Tujuan dibuatnya Iklan Layanan Masyarakat sebagai memberitahukan kepada 

masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan peraturan yang telah dibuat oleh negara. 

Dalam media video. 

3.2. Operasional Teknik Audio 

Dalam  bidang   BROADCAST  TELEVISI, peranan  audio  (suara, bunyi)  kadang-

kadang agak di-nomor dua-kan. Tetapi sebenarnya kedua  komponen ini baik Video (gambar)  

maupun Audio (suara) bekerja secara paralel, dengan kondisi derajad yang sama. 

AUDIO   adalah   segala  macam  bunyi/suara  yang  dapat  didengar  oleh  telinga 

manusia.     

Untuk  memproduksi  audio  dengan  kwalitas   prima  dan  Hi Fi  (High Fidelity), maka 

diperlukan banyak persyaratan yang saling erat  menunjang, dan ada tiga pokok yang  utama,  

yang  masing-masing  point  memerlukan  penjelasan  dan  penguasaan  yang ilmu mendalam. 

Tentu saja hal ini dengan tujuan yang bersifat PROFESIONAL. 
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Tiga point pokok tersebut adalah: 

I. AUDIO EQUIPMENT   (Peralatan  Audio). 

II. STUDIO   (Produksi/Rekaman, Siaran). 

III. AUDIO OPERATOR   (Sound Man). 

 

3.2.1.  AUDIO  EQUIPMENT  (Peralatan Audio). 

    Semua Peralatan Audio, yang  merupakankan  point  utama dalam produksi dan reproduksi 

(menghasilkan) suara/bunyi. 

1. Audio Mixer Amplifier 

2. Pre Amplifier 

3. Power Amplifier 

4.   Audio Proccessor 

5. Audio Limiter/Compressor 

6. Audio Distribution Amplifier/Audio Splitter Amlifier 

7. Audio Reverberation 

8. Graphic Equalizer 

9. Cassette Recorder 

10. Compact Disc/Video Compact Disc/Digital Compact Disc 

11. Microphone/Wireless Microphone 

12. Computer/Laptop 

13. Receiver (Radio Penerima) 

14. Telephone Hybride 

15. Outside Broadcast 
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3.2.2. FREQUENCY  

Audio (audio signal)  sebenarnya  adalah  frekwensi  yang biasa disebut AUDIO 

FREQUENCY (AF). 

Pengertian Frequency (frekwensi): 

a. Frekwensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu satu detik.Frekuensi  ialah  

banyaknya  getaran  gelombang  yang  terjadi  dalam waktu satu detik. 

b. Frekwensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang 

diberikan. 

c. Frekwensi adalah banyaknya gelombang sinyal analog yang muncul dalam satu detik. 

Dalam kaitannya dengan tranmisi/tranfer data dalam pengetahuan komputer, dapat pula 

didefinisikan sebagai banyaknya siklus tranfer data per detik(cycles per second). Sering juga 

disebut dengan istilah clock speed atau clock rate. 

d. Frekwensi adalah getaran/gerakan bolak-balik yang ada di sekitar titik keseimbangan 

dimana kuat lemahnya dipengaruhi besar kecilnya energi yang diberikan. Satu getaran 

frekwensi adalah satu kali gerak bolak-balik penuh. 

Dalam   istilah   frekwensi   terdapat   komponen-komponen  yang   merupakan   satu pengertian 

yaitu:  periode, amplitude, panjang gelombang (gelombang).  
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Gambar 1. Kurva Gelombang(Sinus wave). 

     Penjelasan :  1.  Amplitude (peak amplitude) -  

   2.  Amplitude (peak to peak)     -   

   3.  Amplitude RMS (Root Mean Square) -  - efektif. 

   4.  Getaran 1 periode. 

Pengertian periode:  Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran lengkap (satu 

gelombang = satu kali getaran, berarti dari titik 0 s.d.t). Dapat dirumuskan: satu dibagi frekuensi, 

dengan satuan sekon. 

T =   1/f   (sec/detik) 

Pengertian  amplitudo:  Amplitude  adalah  jarak  terjauh simpangan (ayunan) atau defiasi 

(deviation)  frekwensi  dari  titik  keseimbangan  (sumbu x). Amplitude adalah kuatnya, besarnya 

atau tingginya level suara/bunyi (audio). 

 

 

 

  

 

                                                             

     Gambar 2. Amplitude puncak(Max). Gambar 3. Amplitude RM(efektif). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_
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Gambar 4. Dalam 1 second ada 2 periode=2 hart. 

 

Panjang gelombang adalah sebuah jarak antara peak to peak, dengan 

lambang huruf Yunani: lambda (λ).Dalam sebuah gelombang sinus, panjang gelombang adalah 

jarak antara puncak ke puncak atau dari titik awal nol (0) bergerak membuat satu putaran (1 

periode). 

 

Gambar 5. Panjang Gelombang (wavelength) atau λ (lamda). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Huruf
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Lambda
http://id.wikipedia.org/wiki/Sinus
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Panjang gelombang sama dengan kecepatan gelombang dibagi oleh frekwensi ge- lombang.Pada 

gelombang radio dengan radiasi elektromagnetik dalam ruang hampa, kecepatan ini 

adalah kecepatan cahaya V (C), hubungannya adalah:  

1. Kecepatan cahaya (gelombang radio/elektromagnetis) merambat adalah: Velocity (V) = 

300.000.000 m/det. 

2. Kecepatan audio (bunyi/suara) merambat adalah: V = 344 m/det. 

3. Rumusnya adalah: 

λ = panjang gelombang.                                                 

V (C) = kecepatan merambat 

bunyi/gelombang radio. 

                   f = frekwensi 

                 

3.2.3. TECHNIC SPECIFICATION (Data Teknik).   

    Dalam  pembelian peralatan selalu  disertakan  buku  panduan (manual book) yang berguna  

bagi teknisi  yang  meng-instalasi  peralatan maupun bagi Operator-Audio  (Soundman) yang 

mengoperasikannya.  

 Spesifikasi Teknik ini memuat berbagai standard nilai yang sudah merupakan kesepakatan 

standard internasional yang baku tetapi ada beberapa pengecualian. 

 SPESIFIKASI TEKNIK  mencakup: 

A. Standard INPUT LEVEL: 

  Setiap alat elektronik pasti ada standard input level-nya agar tidak terjadi kurang modulasi 

atau kelebihan modulasi untuk menjamin kwalitas audio. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan_cahaya
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        Contohnya :   1.  Line Input level pada Audio Mixer  :  - 22 dB s.d. + 22 dB 

                     2.  Mic  Input level pada Audio Mixer  :  - 22 dB s.d. + 22 dB 

        3.  Tape in              pada Audio Mixer  :  max + 16 dB 

                          4.  Input lainnya     pada Audio Mixer  :  max + 22 dB  

B. Standard OUTPUT LEVEL: 

       Setiap  alat  elektronik  pasti  ada  standard output levelnya agar bisa  dicocogkan   

       dengan kemampuan input pada peralatan berikutnya yang dipasang. 

       Contohnya :  1.  Output level microphone                    :  - 85 dB  s.d. 45 dB 

                        2.  Master Output pada Audio Mixer     :    max.   + 28 dB 

                        3.  Output lainnya pada Audio Mixer      :    max.   + 22 dB                         

   4.  Master Output  pada Audio Mixer,bila alat ukur VU Meter  atau   PPM 

                             menunjuk pada 0 dB (100%)              : + 4 dB, + 6 dB, + 8 dB, + 12 dB  

dan   +   14dB.                                                           

Standard  REFERENCE: 

         Untuk digunakan sebagai dasar perhitungan dan sebagai patokan (reference): 

                                 Pada nilai  :   1.  Level modulasi =  0 dB  

                                                       2.  Daya/power  (P)    =  1 mW 

                                                       3.  Tegangan     (V)    =  0,775 Volt 

                                                       4.  Impedansi     (Z)   =   600 Ω.           

 

3.3.  FREQUENCY RESPONSE. (Tanggapan Frekwensi). 

         Frekwensi response adalah bagaimana suatu peralatan audio dapat mempro- duksi suatu 

output level tertentu terhadap spekrum audio frekwensi dalam hal ini frekwensi audio.  Bila  alat  
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tersebut  mampu untuk “me-response” frekwensi mulai  dari  20 Hz  sampai  ke frekwensi  

20.000 Hz  dengan baik maka dikatakan  frekwensi response-nya flat. 

         → Tanggapan frekwensi dari peralatan audio adalah hubungan antara input dan output dari 

audio frequency dan amplitude-nya. Rentang dari frekwensi   (frequency range) yang mampu 

ditanggapi oleh input sampai outputdari suatu peralatan audio. 

  Dalam   sistem   komunikasi   baik   audio maupun video, penggambaran kurva respon 

frekwensi digunakan ukuran decibel untuk menunjukkan level penguat- an (gain). 

    Berikut ini diberikan contoh beberapa frekwensi response dari peralatan audio: 

 

 

Gambar 6. Frequency Response: Mic Shure SM58. 
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Gambar 7. Frequency Response dari Peralatan audio yang flat. 

 

 

 

Gambar 8. Frequency Response Low Pass Filter. 
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Gambar 9. Frequency Response Band. 

 

 

 

Gambar 10. Frequency Response Hight Pass Filter. 

 

3.4.DISTORTION 

      Distorsi amplitudo sinyal output pada sebuah amplifier dapat berupa terpotong- nya sinyal 

output pada sisi puncak positif maupun puncak negatif atau keduanya. Pada dasarnya suatu 
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amplifier dikatakan memiliki gelombang output yang distorsi apabila sinyal output memiliki 

bentuk tidak sesuai dengan sinyal inputnya. Distorsi  amplitudo adalah cacatnya sinyal output 

yang dilihat dari sisi amplitude sinyal output tersebut.Distorsi amplitudo pada suatu amplifier 

pada umumnya.  

      disebabkan oleh:  

1. Pemberian tegangan bias yang salah pada amplifier. 

2. Seting faktor penguatan yang melebihi kapasitas tegangan sumber amplifier. 

3. Sinyal input yang terlalu besar, sehingga melebihi kapasitas tegangan  sumber 

    Amplifier. 

 

 

Gambar 11. Bentuk gelombang output amplifier dengan "clipping distortion". 

3.5.  CROSS-TALK 

      Pengertian Cross- Talk (cakap-silang): 

a. Crosstalk adalah gangguan yang disebabkan  oleh listrik atau magnet dari salah satu   sinyal  

telekomunikasi  yang  mempengaruhi  sinyal   dalam   sirkuit   yang berdekatan. 

b. Crosstalk  adalah  sinyal  yang  tidak  diinginkan  yang  masuk ke jalur (channel)  yang 

satunya/lainnya.      
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Gambar 12. Kabel yang dipilin untuk menghindari crosstalk. 

Twisted Pair Cable 

Twisted pair cable atau kabel pasangan berpilin  terdiri  dari  dua  buah  konduktor yang 

digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektro-magnetic  

dari  luar  seperti  radiasi elektromagnetik dari kabel Unshielded twisted-pair (UTP),dan 

crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Ada dua macam Twisted Pair Cable, 

yaitu kabel STP dan UTP.   Kabel STP (Shielded Twisted Pair) merupakan salah satu jenis kabel 

yang digunakan dalam jaringan komputer.  Kabel ini berisi dua pasang kabel (empat kabel) yang 

setiap pasang dipilin. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel 

yang tertekuk. Pada kabel STP attenuasi  akan  meningkat  pada  frekuensi tinggi sehingga  

menimbulkan crosstalk dan sinyal  noise.Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) banyak 

digunakan dalam instalasi jaringan komputer. 

 

3.6.  STUDIO (untuk Produksi/Rekaman dan Siaran) 

      Penggunaan studio yang dimaksud adalah baik Dalam Studio (Indoor) maupun Luar Studio 

(Outdoor). 

      Pengertian studio disini meliputi: 

- CONTROL ROOM (CR) : Ruang kontrol berisi peralatan 

- ANNOUNCER ROOM    : Ruang Penyiar 

http://4.bp.blogspot.com/-ReKehGG-G1E/TzJZE4N0O6I/AAAAAAAAAB0/rIvo-Nc2IBE/s1600/utpstpcab
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- LIVE STUDIO                 : Ruang Studio untuk Siaran Live. 

    

   Perencanaan pembuatan ruang studio, harus dipikirkan : 

                                   -  Jenis Studio. 

 A. JENIS STUDIO 

  1.  STUDIO MATI (dead studi ): 

Suatu ruangan yang tidak ada suara pantulan sama sekali.Datangnya suara yang 

mengenai wall (dinding), floor(lantai) dan ceiling(langit-langit) akan diserap (absortion) sama 

sekali oleh lapisan tertentu/accoustic. 

  2.  STUDIO SEMI: 

Suatu ruangan yang dirancang mengandung pantulan tertentu. Dengan 

mempertimbangkan: dengan tujuan apa studio tersebut dibuat dengan memperhitungkan  

diantaranya  faktor  kecepatan   suara   bunyi   merambat di udara  dengan menggunakan rumus: 

            V 

                                 λ  =  ———  , dimana :  λ  = lamda (panjang gelombang). 

                                             f                          V  = velocity (kecepatan suara/bunyi)           

                                                                                merambat di udara = 344 m/det. 

       f   = frekwensi audio  (suara/bunyi).  

  3.  STUDIO HIDUP: 

             Suatu ruangan yang tidak ada bahan penyerap, sehingga banyak  suara/bunyi Yang 

dipantulkan bahkan berulang-ulang.Yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang  Sound  

Engineer sewaktu membuat produksi rekaman adalah faktor  atmosfir ruangan. 
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3.7.  AUDIO OPERATOR (SOUNDMAN) 

 Banyak faktor yang menunjang agar kwalitas output suatu produksi audio mencapai kwalitas 

yang bagus.  

A. Skill (kemampuan/kompetensi/keahlian). 

B. How to operate (bagaimana cara mengoperasikan peralatan). 

C. Taste (cita rasa). 

 

A. SKILL (kemampuan/keahlian). 

         Kepiawaian seseorang Audioman untuk mengoperasikan segala macam peralatan audio 

untuk memproduksi hasil suara yang memenuhi standard professional dan standard broadcast 

(layak siar) diantaranya menyangkut:                      

1.Format Acara : Feature, Magazine program (majalah udara) Dialog,   wawancara, 

talk, drama, statement, dan lain-lain dalam bentuk siaran langsung 

atau rekaman. 

2. Menguasai : Ilmu Audio. 

3. Produksi/Siaran : 1.Musik Tradisional 

   2.Musik Pop Indonesia atau Pop Barat 

  B.  HOW TO OPERATE. 

          Bagaimana mengoperasikan semua  Audio Equipment  dengan segala peralatan 

kelengkapannya, merupakan kunci terakhir untuk menuju profesionalisme.Tentu saja seorang 

Soundman sudah mengetahui tentang prosedur Pengoperasian secara standard (S.O.P = 

Standard Operation Procedure) dari seluruh sistim peralatan yang dioperasikan.Siaran hidup 

(live program) dan Produksi/rekaman, memerlukan  persiapan dan setting.               
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C.  TASTE(CITA RASA). 

1.  Kemampuan / feeling disesuaikan dengan sifat / karakteristik acara yang 

     Direkam atau disiarkan. 

2.  Mempunyai jiwa seni dan menyentuh aspek estetika dan artistik: 

3.  Menjiwai. 

4.  Kwalitas audio. 

5.  Mengenal watak / karakter tiap pemain. 

6.  Mengenal jenis musik. 

7.  Mengenal karakter setiap jenis instrument  musik. 

8.  Balancing suara vocal / bunyi musik. 

9.  Balancing nada. 

3.8. Teknik Microphone 

Keberhasilan menghasilkan output audio dalam pelaksanakan baik rekaman maupun 

siaran langsung (hidup) bila ditinjau dari sisi TEKNIK TATA SUARA,tergantung dari 

kemampuan seorang Sound Engineer (Operator Audio,Sound Man) dalam menguasai Teknik 

Microphone,Teknik  Audio Mixer dan Teknik Recording dan penguasaan ilmu-ilmu lainnya yang 

menunjang. 

Seluruh spectrum Audio Frequency yang dimulai dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz 

(20 Khz) secara teoritis dan prakteknya yang banyak diperhitungkan adalah dari frekwensi 

sekitar 40 Hz sampai dengan 15.000 Hz (15 Khz) dapat direpresentasikan dengan kwalitas High 

Quality dan High Fidelity. 
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Segala macam jenis produksi audio dan segala macam musik atau apapun yang direkam 

dan didengar telinga manusia, semuanya asal mulanya adalah di tangkap oleh sebuah alat yang 

dinamakan microphone. 

 

3.8.1. DEFINISI MICROPHONE. 

Dalam Teknik Audio, microphone dapat disamakan dengan telinga atau selaput dengar 

dari telinga kita.Microphone yang disingkat mic,nama lainnya adalah Mike. 

Definisi Microphone: Adalah suatu alat untuk  mengubah  variasi  tekanan  suara yang 

diubah menjadi  tekanan udara yang selanjutnya menjadi getaran mekanik  membran yang  

akhirnya  diubah  lagi  menjadi getaran listrik. 

 

3.8.2. KONTRUKSI MIKROPHONE 

 

 

Gambar 13. Kontruksi Mic Dynamic. 
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Gambar 14. Kontruksi Mic Kondenser. 

 

Pemakaian microphone dalam Teknik Audio demikian bervariasi sehingga diciptakan banyak 

tipe microphone yang masing-masing mempunyai karakter dan kekhususan  sendiri.  

  

3.8.3.  PRINSIP KERJA MICROPHONE 

Diambilkan contoh prinsip kerja dari Mic Dynamic.Suatu mic yang menggunakan prinsip 

kerja induksi.Suara manusia menggetarkan udara dan getaran udara tersebut mengenai membran 

(diaphragm) mic.Membran yang bergetar menggerakan coil (spool-kumparan) yang berada pada 

medan magnit,disini terjadi getaran mekanik yang menyebabkan terjadinya induksi listrik pada 

coil tersebut,sehingga pada kedua ujung kabel coil tersebut terdapat aliran listrik.Aliran listrik 

yang berupa gelombang listrik yang seirama dengan getaran suara yang diterima. 

 

3.8.4.  JENIS-JENIS MICROPHONE 

Ditinjau dari bahan dasar dan prinsip kerjanya,mic dapat dibedakan memjadi: 

1.  Mic Carbon (arang) 

2.  Mic Crystal 

3.  Mic Dynamic (Moving Coil Mic) 
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4.  Mic Ribbon (Figure of Eight Mic) 

5.  Mic Condenser (Capasitor Mic) 

Mic carbon dan mic crystal sudah tidak dipergunakan lagi. 

Untuk keperluan Audio Sound System,penyanyi,penyiar,MC dan lainnya yang professional 

menggunakan Mic Dynamic dan Mic Condenser.Sedang untuk keperluan recording dan live 

program menggunakan Mic Dynamic,Mic Ribbon dan Mic Condenser. 

Keunggulan Mic Dynamic :  1. Tahan cuaca lembab. 

              2. Mampu menerima variasi tekanan suara  

              3. Audio Frequency Response bagus. 

              4. Tidak memerlukan battery. 

Keunggulan Mic Condenser: 1. Lebih peka pada tekanan suara yang rendah. 

              2. Output Level lebih tinggi. 

              3. Noise Level lebih rendah. 

              4. Audio Frequency Response paling bagus. 

Datang dari muka, tanggapan frekwensinya untuk nada tinggi baik,belum tentu untuk arah suara 

dari samping. 

Polar Pattern mic adalah sensivitas dalam menangkap bunyi,dari arah dan sudut mana 

masuk/datangnya bunyi tersebut atau seberapa baik mic dapat menangkap bunyi yang datangnya 

dari berbagai arah.Ada tiga macam pola tangkap yaitu: 

 

 

3.8.5. OUTPUT IMPEDENCE. 
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      Output Impedance pada mic adalah besaran listrik yang gunanya adalah:sumber suara 

yang ditangkap oleh mic,kemudian output signal dari mic tersebut benar-benar disalurkan secara 

maksimal ke Audio Mixing Amplifier untuk dikuatkan. 

Impedance (impedansi) dalam suatu alat electronic yang didalamnya mengalir arus bolak-

balik seperti pada audio signal.Impedansi adalah penahan semu yang didalamnya mengandung 

komponen-komponen capasitif (Xc),induktif (Xl) dan penahan murni (R). 

Simbol Impedansi adalah Z,diukur dengan satuan Ω (Ohm) 

Ada tiga klasifikasi untuk impedansi microphone.Pabrik yang berlainan akan membuat 

klasifikasi yang agak berbeda,tetapi berikut ini adalah yang umum: 

1. Low impedance         (Low Z) =  ≤  600 Ω 

2. Medium impedance  (Mid Z)  =      600 Ω - 10.000 Ω 

3. High impedance        (High Z) =  ≥  10.000 Ω 

Mic tertentu mempunyai selector switch untuk memilih impedansi yang dikehendaki. 

Mic dengan impedansi tinggi biasanya harganya murah dan kekurangannya adalah bila 

menggunakan kabel yang panjangnya sekitar 5 m sampai dengan 10 m akan menghasilkan 

kwalitas suara yang rendah terutama kehilangan audio frekwensi yang tinggi..Pemilihan mic 

dengan Low Impedance adalah langkah yang tepat. 

Agar terjadi matching impedance syaratnya adalah: 

      Z out Mic  =  Z in Mixer → cocok (bagus) - match 

      Z out Mic  ≤  Z in Mixer → boleh 

      Z out Mic  ≥  Z in Mixer → dilarang        - mismatch 

3.8.6. WINDSHIELD 
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   Bila mengoperasikan mic di luar studio (outdoor) yang banyak gangguan berupa angin atau 

bunyi-bunyian lainnya maka perlu dipasang alat penahan angin yang disebut windshield. 

 

 

Gambar 15. Windshield Microphone. 

                           

3.8.7. KELAS OPERASIONAL 

    Untuk memenuhi kebutuhan operasional yang profesional maka microphone dibedakan sesuai 

dengan kegunaannya. 

A. Menurut penampilan dan fisiknya. 

a. Mic berdiri di tiang (Floor Stand)               - Stand type mic 

b. Mic digantung                - Hunger type mic 

c. Mic dipegang dengan tangan   - Hand type mic 

d. Mic dipegang dengan tongkat   - Boom type mic 

e. Mic di atas meja (Table Stand)   - Table mic 

f. Mic di baju      - Clip on type mic 

h. Mic tanpa kabel     - Wireless mic 

i. Mic tahan air     -  Waterproof mic. 

B.  Menurut jenis sumber suara. 
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a. Mic untuk pidato/bicara (speech) 

b. Mic untuk musik 

c. Mic untuk sound-effect 

d. Mic untuk instrument musik (pick up Mic) 

 

3.8.8. TEKNIK PENGGUNAAN MIC(MIKING TECHNICS) 

   Teknik microphone adalah suatu pekerjaan yang selalu mencoba dan terus menerus (trial and 

error).Tetapi harus diingat satu hal pokok yang mendasar jangan menaruh tangan (memegang) 

pada mic bagian muka dan sekitarnya.Bila ini dilakukan maka akan merusak Polar Pattern mic 

tersebut dan dapat menimbulkan suara kurang baik dan feed back. 

adalah yang terbaik.Banyak cara yang dilakukan dalam menempatkan mic untuk mendapatkan 

bunyi yang baik,berdasarkan dalil-dalil akustik,perambatan gelombang suara/bunyi dan juga 

ditambah pengalaman dari sound engineer.Mendapatkan kwalitas bunyi yang baik tidak saja dari 

bagaimana  cara menempatkan microphone (microphone placement),tetapi yang lebih penting 

ialah bagaimana menentukan mic jenis apa dan diperuntukkan menangkap bunyi 

apa.Berdasarkan pengalaman maka penggunaan satu buah mic atau sesedikit mungkin. 

 

 

 

A. Mic untuk Announcer/Presenter/MC. 

      Untuk suara orang yang bicara langsung di depan mic,dapat diusahakan mic Condenser yang 

berkwalitas tinggi dengan pola arah Uni Directional.Ambil jarak 10 sampai dengan 30 cm antara 

mic dengan bibir pembicara.Tetapi ini bersifat relative karena tergantung dari kekerasan suara 
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(power) sang pembicara,akustik ruangan studio,teknik microphone,air condition dan lain-

lain.Berbicaralah yang agak dekat ke mic bila akustik ruangan kurang baik atau ruangan / tempat 

yang banyak gangguan suara yang tidak diinginkan. 

 

B. Mic untuk dialog (wawancara). 

       Bila dua orang pembicara duduk berdampingan ,dan ini membuat mereka duduk agak 

mendekat/berdesakan,lagipula bila power suaranya tidak sama,yang satu lebih keras dari pada 

yang lain maka ini agak sulit untuk mengatur keseimbangan suaranya. 

Cara yang paling tepat adalah kedua pembicara duduk saling berhadapan pada satu mic di tengah 

yang menggunakan Bi Directional mic atau Omni Directional mic. 

 

C.Mic untuk Drama 

      Pergunakan Bi Directional mic untuk dua orang dan gunakan Omni Directional mic untuk 

lebih dari tiga orang.Berbeda dengan drama televisi,mic tidak boleh terlihat oleh pemirsa.Maka 

dipergunakan Shotgun mic dengan jenis Condencer dengan pola arah Super Cardioid atau yang 

Hyper Cardioid.Ketinggian mic tertentu dengan syarat diusahakan sedekat mungkin dengan 

pemain tetapi tidak tertangkap oleh camera. 

 

D.Mic untuk Vocalis (Penyanyi) 

      Tempatkan mic kurang lebih 1 inchi (± 2,5 cm) atau lebih dari bibir penyanyi untuk 

menghasilkan suara desah nafas.Dan tempatkan 1 inchi sampai dengan 6 inchi (± 15 cm) dari 

bibir penyanyi atau sesuai keperluan terutama bila suara keras dengan level suara yang kuat. 
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E.Mic untuk Chorus (Koor) 

      Tempatkan mic dengan jarak 6 sampai dengan 8 feet (180 cm sampai dengan 240 cm) dari 

chorus.Membagi chorus dalam beberapa grup dan membagi mic pada setiap grup dengan jarak 1 

sampai dengan 2 feet (30 cm sampai dengan 60 cm) atau jaraknya dapat disesuaikan dengan 

keperluan. 

 

3.8.9 WIRELESS MICROPHONE. 

    Wireless mic adalah mic tanpa kabel.Satu set wireless mic terdiri dari mic/pemancar dan 

penerima.Pada unit mic/pemancar terdiri dari komponen :microphone,penguat mic ,pemancar 

dan antenna. Sedang pada unit penerimanya terdiri dari : antenna,penerima (receiver) selanjutnya 

outputnya dihubungkan ke Audio Mixer Amplifier. 

Wireless mic menggunakan unit pemancar dengan frekwensi pada jalur VHF dan 

UHF.Penggunaan frekwensi ini telah ditentukan oleh pabrik dengan rekomendasi dari pihak 

yang berwenang. 

 

 

Gambar 16. VHF dan UHF Wireless Mic. 

3.9. Teknik Audio Mixer Amplifier 

 



35 
 

 
 

3.9.1 JENIS AUDIO MIXING AMPLIFIER: 

1.  AUDIO MIXING AMPLIFIER. 

Untuk Broadcast (Siaran) Radio dan Televisi, Produksi Rekaman, Sound system. 

2.  AUDIO MIXING CONSOLE /AUDIO MIXING DESK. 

 Untuk Broadcast (Siaran) Radio dan Televisi. 

3.9.2.   DEFINISI AUDIO MIXING AMPLIFIER. 

Adalah suatu alat audio elektronik untuk mengatur, mencampur (mixing) segalamacam  input  

audio  (program source) , yang  diatur  pada  suatu  nilai  standard tertentu  yang  outputnya  

didistribusikan  ke peralatan  ke pemancar-pemancar,alat perekam audio 

(Tape/CassetteRecorder,   Computer/Laptop),  Power  Amplifier, ke loudspeaker (untuk 

monitoring) dan lain-lain. 

 

 

 

3.9.3.  AUDIO MIXER AMPLIFIER UNTUK BROADCAST (SIARAN). 

Dalam dunia Audio profesional, sebuah Mixing Console, apakah itu analog maupun 

digital atau juga disebut Soundboard  Mixing Desk (papan suara)  adalah  sebuah  peralatan  

elektronik yang berfungsi  memadukan (lebih populer dengan istilah "mixing"),  pengaturan  

jalur  (routing) dan mengubah level, serta  harmonisasi  dinamis  dari sinyal audio. Siynal - 

sinyal yang telah diubah dan diatur kemudian dikuatkan oleh penguat akhir atau power amplifier. 

Audio mixer secara luas digunakan  dalam berbagai keperluan, termasuk studio rekaman, sistem 

panggilan  publik  (public  address), sistem  penguatan  bunyi, dunia   penyiaran  baik  radio 

maupun  televisi  (Radio   Broadcast   and   Television  Broadcast)  dan  juga  pasca  produksi 
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pembuatan  film.   Suatu  contoh  yang  penerapan  sederhana,  dalam  suatu  pertunjukan  musik 

misalnya, sangatlah  tidak  efisien   jika   kita   menggunakan   masing-  masing  amplifier  untuk 

menguatkan  setiap  bagian  baik  suara  vokal penyanyi dan alat alat musik yang dimainkan oleh 

band pengiringnya.  Disini  Audio  Mixer akan  menjadi  bagian penting sebagai titik pengumpul 

dari   masing   masing   mikropon   yang   terpasang,  mengatur   besarnya  level  suara  sehingga 

keseimbangan  level  bunyi  baik dari vokal maupun musik akan dapat dicapai sebelum diperkuat 

oleh Power Amplifier. Audio Mixer  adalah  salah  satu  perangkat paling populer setelah 

microphone. Kita lebih mengenalnya dengan  sebutan mixer, mungkin kebanyakan kita 

menyebutnya demikian karena fungsinya yang memang mencampur segala suara yang masuk, 

kemudian  men-seimbangkannya, menjadikannya dua (L-R kalau stereo, dan satu kalau mono), 

kemudian mengirimkannya  ke Cross-Over baru ke Power Amplifier dan akhirnya akan 

diteruskan ke Loudspeaker. Mixing Console menerima berbagai sumber suara. Bisa dari 

microphone, alat musik,  CD player, tape deck, atau DAT. Dari  sini  dengan  mudah  dapat  

dilakukan pengaturan level masukan dan keluaran mulai dari yang sangat lembut sampai keras. 

Kalau kita misalkan sebuah system audio itu umpamakan sebagai tubuh manusia, sistim cable 

bisa kita umpamakan sebagai system syaraf, dan Mixing Console sebagai jantungnya.  Bila 

terjadi suatu masalah dengannya, berarti system tersebut sedang dalam masalah besar.  Salah 

satu syarat terpenting dalam Mixing Console yang baik adalah mempunyai input gain yang baik, 

pengaturan EQUILIZER yang juga baik juga.  Maka  dengan demikian  akan  dapat  dilakukan  

pengaturan  yang  lebih  sempurna dan optimal terhadap setiap input  microphone, atau  apapun  

yang  menjadi sumber suaranya. Ada banyak tipikal pengaturan yang terdapat dalam sebuah 

Mixing Console. 
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PANEL DEPAN (FRONT PANEL) DAN PANEL BELAKANG (REAR PANEL). 

 

 

Gambar 17. Front Panel (panel depan). 
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Gambar 18. Rear Panel (panel belakang). 

 
 

 

 

J.3.2.   PENGATURAN PADA INPUT MODULE (CHANNEL). 

 Gain (Trim). 

Disebut juga Input Level atau Trim, biasa terdapat pada urutan paling atas dari setiap 

channel Mixing Console. Fungsinya adalah untuk menentukan seberapa sensitive input yang kita 

ingin- kan   diterima oleh Console.  Apakah berupa signal mic atau berupa signal line (keyboard, 

tape deck, dll). Potensiometer ini akan sangat membantu untuk mengatur signal yang akan 

masuk ke console. Bila signal lemah, maka dapat dilakukan penambahan, bila terlalu kuat dapat 

dikurangi.  



39 
 

 
 

 

Gambar 19. Gain(Trim) Mackie 1604. 

 

Pada Audio Mixing Console merk: MACKIE, Trim terletak pada module paling atas. 

Tujuannya karena jalurnya dekat dengan INPUT MIC dan INPUT LINE, yang tak boleh 

posisinya dipisahkan.Sebabnya ialah setiap saat kita memasang/memasukkan input baik input 

mic maupun inputline, maka kita harus mengatur Trim ini.Ini adalah prosedur yang utama. 

 

TRIM:  Untuk mengatur sensivitas input dari mic dan input line. Ini  artinya  sinyal  input dari  

luar  harus  diatur / disesuaikan  dengan  operating  level  pada  Audio Mixer Amplifier.  

 

Dengan connector XLR (untuk mic),maka mic dapat diatur mulai dari posisi 

potensiometer   paling  minimum  (0 dB)  sampai  dengan  gain   60 dB  pada   posisi   

potensiometer   paling maksimum.Dengan jack TRS “¼” (untuk line),maka pada posisi 

potensiometer paling minimum, maka sinyal input akan di “atenuasi”  (dilemahkan,dikurangi) 

sebesar 15 dB, dan  bila  potensiometer  diatur paling maksimum maka  sinyal  input  akan  

dikuatkan  (gain)  sebesar  45 dB. Untuk  penguatan “unity gain” (U),terletak pada posisi jam 
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10.00,artinya tak ada pengaturan (flat).Atenuasi sebesar 15 dB  ini akan sangat berguna bila kita 

memasukkan sinyal yang sangat kuat. Tanpa “virtal pad” ini maka akan terjadi clipping. 

Contoh: Untuk penyanyi yang suaranya lemah atau tidak memiliki power yang baik, diperlukan 

penambahan gain yang lebih. Sedangkan untuk gebukan kick drum, mungkin dilakukan dengan 

sedikit penambahan. Ini dilakukan agar menjaga setiap input yang masuk ke mixer tetap optimal. 

Input Gain yang terlalu besar akan menyebabkan distorsi, sedangkan kalau terlalu lemah akan 

membutuhkan penambahan yang bila berlebihan akan menyebabkan noise. 

Jadi Input Gain stage adalah hal yang paling penting dan kritis, karena dari sinilah semua 

suara yang berkualitas dimulai.  Makanya usahakanlah untuk menjaga agar setiap input tetap 

clean dan clear sebisa mungkin.  Sebab  noise  dan  distorsi  yang diakibatkan dalam poin ini 

akan mengalir terus ke seluruh system dan membuat seluruhnya jadi terganggu. Bila ternyata 

Input Gain sangat besar atau bahkan terlalu besar sehingga setelah dikurangi juga masih saja 

terlalu kuat, maka untuk itu terdapat switch PAD pada console yang fungsinya adalah untuk 

menurunkan gain input signal mulai –20 sampai –30 db.  Pengaturan yang sangat 

mendasar dari EQ adalah berupa Low dan Hi, kemudian penambahan dan pengurangan 

(boost/cut). Atau ada juga yang lebih kompleks dengan 4 jalur dengan fungsi yang full 

parametric. Namun tak perduli seperti apa tipe EQ yang terdapat dalam console, karena tetap 

dalam tujuan yang sama untuk membantu menemukan sound yang terbaik. 

Sweepable EQ 

Biasa  disebut  Quasi  Parametric  atau  Semi  Parametric  (bukan  full  parametric - karena  

tanpa pengatur bandwitdh). Pada EQ yang full parametric kita dapat melakukan pengaturan 

untuk setiap parameternya. Apakah itu parameter frekuensi, bandwitch, ataupun parameter level. 
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EQ tipe ini mempunyai kemampuan set-up yang sangat fleksibel, dan biasanya menyediakan 

pengontrolan mid-range dengan system EQ-3 jalur atau 4 jalur. 

Cara kerja:  

1. Lakukan pemutaran pada Potensio freq untuk memilih freq yang akan diatur.          

2. Putar Potensio boost/cut untuk penambahan atau pengurangan pada frekuensi yang kita 

pilih tadi. Misalnya untuk mengatur frekuensi low mid pada drum. 

3. Biarkan frekuensi lain tetap pada sound flat. 

4. Putar Potensio boost/cut sampai habis ke kiri, atau pada posisi kira-kira jam 7 

5. Putar Potensio frekuensi sampai sound yang terdengar boom tadi terdengar hilang. 

6. Setelah frekuensi yang dicari ketemu, lakukan pengaturan lagi pada potensio boost/cut. 

Karena melakukan pemotongan yang terlalu ekstrim pada frekuensi low mid bisa 

mengakibatkan sound yang terdengar “kosong”. 

Kita  juga  dapat   melakukan   pengaturan   untuk   vokal   pada  frekuensi  3,5KHz  saja  tanpa 

memengaruhi  keseluruhan  frekuensi  Hi Mid  lainnya.  Mixing Console dengan pengaturan mid 

tunggal biasanya bisa dibeli dengan harga yang lebih ekonomis, sementara Mixing Console versi 

lain yang dilengkapi dengan pengaturan Low Mid dan Hi Mid agak lebih mahal. 

Ada juga model pengaturan EQ dengan   potensi Mid yang sebenarnya sama saja dengan tipe 

sebelumnya.  Hanya saja potensio pemilih frekuensi dan potensio cut/boost berada dalam satu 

tempat.  Untuk  frekuensi  diatur  oleh  tombol  yang  sebelah  luar,  sedang  untuk  boost atau cut 

dilakukan oleh tombol sebelah dalam.  Tipe ini juga sering terdapat pada Mixing Console yang 

full parametric EQ dengan system 4 way. Desain seperti ini dilakukan oleh pabrik pembuatnya 

karena alasan menghemat tempat.Desain sebuah Mixing Console juga merupakan suatu hal yang 

penting dan menentukan. 
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Tombol: PAD, HPF, LINE dan Phantom. 

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, tombol ini berfungsi untuk mengurangi gain input 

dari 20 sampai 30db. Tombol ini bukan merupakan tombol putar yang bisa diatur 

pengurangannya, melainkan tombol tekan. Bila tombol PAD ditekan gain input akan berkurang 

antara 20 sampai 30db tergantung mixer (baca:manual booknya). Dan bila anda kurang teliti, ini 

akan menyebabkan mic jadi tidak terdengar karena pengurangan tersebut. Jadi tombol PAD 

diperlukan hanya untuk signal yang overload. Dan itupun bila setelah dikurangi pada tombol 

gain ternyata masih tetap terlalu kuat. 

Pada Audio Mixer dengan tipe yang bagus akan diperlengkapi komponen-komponen.  

                                   

Tombol Reverse (Pembalik fasa=Phase Reverse) 

Adalah untuk membalikan phase. Pada setiap masukan selalu terdiri minimal lebih dari satu 

sambungan. Misalnya microphone yang dengan konektor XLR pasti terdapat tiga pin (pin1-

ground, pin2-hot/positif, pin3 cold/negatif). Bila salah satu pin terbalik (pin2 dan pin3), maka 

suara yang dihasilkan akan berbeda. Ini sangat terasa bila terjadi pada channel kick drum. Yang 

kalau pin berada pada posisi benar, maka pada saat kick dihentak, konus speaker akan bergerak 

kedepan dan menghembuskan udara ke arah anda bukannya ke belakang. Sedang kalau pin 

terbalik, konus akan bergerak ke belakang dan menghisap udara dari arah anda. 

Untuk itulah tombol reverse berguna, yang bila diaktifkan akan membalik phase dari channel 

(positif menjadi negatif). Ini juga berguna untuk kasus dua buah mic dengan posisi sangat 

berdekatan sehingga terjadi canceling phase, yang akan mengakibatkan sound terdengar hampa 

(dengan kehilangan suara rendahnya). Hal ini sering terjadi bila anda tidak teliti terhadap semua 
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plus minusnya kabel. Dan jangan cepat panik bila saat anda setting disuatu tempat, anda 

mendengar nada rendah yang terlihat loyo, bisa terjadi dikarenakan keterbalikan phase tersebut. 

Contoh sederhana : hubungkan output dari cd player ke mixing console dan dengarkan suaranya 

dengan seksama. Kemudian tekanlah tombol reverse dari salah satu channel.  

Dengarkan lagi suaranya, pasti salah satunya lebih baik.Switch tekan ini untuk mengubah 

sirkit gain control. Tergantung apakah yang menjadi input adalah mic, effect return atau tape 

deck/CD. Pada banyak mixing console terdapat terminal input yang terpisah antara mic dan line 

input pada channel yang sama. Input mic biasanya menggunakan tipe konektor balans 3 pin XLR 

atau kadang biasa disebut jack Canon. Sedangkan line input menggunakan jack seperti yang 

biasa dipakai jack gitar. Hal ini memungkinkan untuk mencolokkan dua input yang berbeda 

dalam satu channel, dan switch ini untuk mengaktifkan salah satu input yang kita inginkan di 

antara keduanya. Sebagai contoh, anda dapat mencolokkan effect return dengan gain yang diset 

rendah pada mic input kemudian mencolokkan lagi tape deck pada line input channel yang sama. 

Pada saat band sedang show dan tape deck tidak dibutuhkan, anda tinggal men-switch tombol 

tersebut. 

  

LED INDICATOR. 

          Lampu LED ini akan menyala bila ada signal audio yang masuk ke suatu Channel.  

Biasanya setiap Channel diperlengkapi dengan lampu indicator LED dengan warna GREEN, 

YELLOW dan RED. Warna green artinya signal modulasi dalam batas normal (baik).  Bila yang 

menyala warna green dan yellow artinya besarnya modulasi sudah mendekati daerah berbahaya 

(hati-hati) dan bila menyala ketiga-tiganya: green, yellow dan red artinya daerah berbahaya yang 

mengakibat kan modulasi distortion (cacat). 
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3.9.4. AUDIO MIXER AMPLIFIER YANG DIOPERASIKAN. 

 

Gambar 20. Audio Mixing Amplifier 12 Channel untuk OUTDOOR. 

 

Gambar 21. Audio Mixing Console 16 Channel. 
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Gambar 22.Audio Mixing Desk untuk aplikasi ON AIR.  

                                                                   

  

 

Gambar 23. Audio Mixing Console 24 Channel. 
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Gambar 24. Audio Mixing Console 24 Channel. 

 

 

Gambar 25. Audio Mixing Console 32 Channel. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama 

melakukan kerja praktik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Divisi UPT 

Tekkomdik Pada pelaksanaan kerja praktik, diberikan tugas yang berhubungan 

dengan program studi Komputer Multimedia dan juga sekaligus berhubungan 

dengan kegiatan yang berlangsung pada Dinas Pendidikan Provins Jawa Timur. 

Dalam kesempatan ini diberikan kepercayaan untuk membuat video animasi 

pembelajaran iklan layanan masyarakat tentang teknologi dan internet. 

 

4.1 Analisa Sistem  

Kerja praktik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:  

Nama Institusi :  Dinas Pendidikan Jawa Timur UPT Tekkomdik. 

Tempat            :  Jalan Jagir Sidoresmo V,Sidosermo Surabaya Jawa Timur 

Kerja praktik dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 16 Juli 2018 hingga 

16 Agustus 2018, dengan jangka waktu Senin sampai Jum’at pada pukul 07.30-

15.00 WIB. 

 

4.2 Posisi Dalam Instansi  

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, awal masuk dalam kantor Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini hanya sebagai mahasiswa magang. Setelah  

melakukan  perkenalan  dengan  instansi, diberikan materi  tentang  praktek  dan  

produksi  siaran selama dua minggu kemudian di berikan projek produksi video 

animasi pembelajaran, dengan batas waktu tiga minggu. Setelah berunding 
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dengan instansi dan kelompok mahasiswa. Kami membagi tugas yang terbagi 

menjadi empat bagian yaitu sutradara, audioman, illustrator dan animator. 

Pembagian tugas diberikan oleh sutradara atau ketua kelompok. 

 

4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Timur 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Timur akan dilaporkan dengan rincian sebagai berikut. Laporan 

kegiatan akan disertai gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada tiap gambar. 

1. Minggu Ke-1 

 

 

Gambar 1. praktek teknik audio mixer amplifier 

 

Pada minggu pertama kegiatan kerja praktik di Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Timur adalah melakukan keliling dan perkenalan kepada setiap bagian 

instansi. Hal ini dilakukan karena peraturan dari instansi untuk mengenali satu 
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bagian kantor. Karena semua yang terlibat yang ada di kantor semua saling 

berhubungan satu dengan yang lain.Setelah perkenalan kami diberikan materi 

tentang teknik audio. 

 

 

Gambar 2. praktek input pada teknik audio mixer amplifier. 

 

2.Minggu ke -2 

Kegiatan kami pada minggu ke 2 adalah penjelasan dan praktek tentang video dan 

kamera yaitu :   

switcher, 

- main kamera dan multi kamera, 

- standar operasional procedur (SOP) kamera, 

- pengaturan lensa pada kamera iris zoom dan focus,  

- Menu pada kamera, 

- Shutter speed, 

- Lighting, 

- Komposisi gambar/istilah pergerakan kamera, 
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Gambar 3. penjelasan teknik kamera. 

 

 

 

 

Gambar 4. Praktek teknik kamera. 

 

Pada minggu ke 2 ini kami sekaligus merencanakan projek yang akan 

kami buat untuk menyelesaikan tugas akhir kerja praktek di Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Timur,Saya sebagai penata suara mencari data melaui internet 

untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk dubbing.  
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3.Minggu ke-3 

Kami melakuakan kegiatan pra produksi video animasi pembelajaran iklan 

layanan masyarakat.Di mulai dari riset melalui media sosial untuk menentukan 

topic utama dan menentukan target pasar,setalah menemukan topik utama 

melakukan rencana  pelaksanaan jadwal kerja, produksi story board dan design 

gambar karakter dan background, selanjutnya ke proses pengisian suara 

menggunakan alat-alat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur UPT 

Tekkomdik melalui microphone yang di hubungkan dengan audio mixer amplifier 

lalu di edit di computer menggunakan  aplikasi cool edit dan mencari backsound, 

sound effect untuk animasi iklan layanan masyarakat agar lebih menarik. 

 

 

Gambar 5. Proses pengisian suara. 
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Gambar 6. proses pengisian suara.                                                

4 Minggu ke-4 

Proses produksi:  

- Editing animasi menggunakan aplikasi edit video pada computer. 

- Pemberian effect dan sound effect. 

- Penyatuan semua video dan audio atau rendering. 

Melakukan revisi yang di perintah oleh instruktur. 

 

5 Minggu ke-5 

Pasca Produksi : Burning file video ke dalam cd/ dvd setelah itu desain cover dan 

label CD/ DVD, dengan desain sebagai berikut :  

Mencetak cover dan label CD/ DVD 

Melakukan evaluasi dengan instruktur. 

Pemberian laporan kerja kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktik di Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur di divisi UPT.Tekkomdik (Teknologi Komunikasi 

dan Informasi Pendidikan), maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni: 

1. Sebagai mahasiswa kerja praktik, mahasiswa harus mengetahui segala hal 

dalam proses pembuatan produksi video dan audio. 

2. Dengan adanya video iklan layanan masyarakat ini akan memudahkan semua 

kalangan masyrakat terutama anak kecil tentang bahayanya penggunaan 

teknologi secara berlebihan. 

3. Kerja tim dalam pembuatan video iklan layanan masyarakat harus kompak 

dalam sebuah produksi video membutuhkan semua kerja sama tim. 

 

5.2.  Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut: 

 

1. Bagi Instansi  

Menyiapkan materi untuk mengetahui proses pra produksi, proses 

produksi dan pasca produksi dalam membuat video iklan layanan masyarakat. 

Tujuan dari menyiapkan materi adalah untuk mengetahui proses pembuatan 
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video iklan layanan masyarakat dan agar lebih mudah dalam pembuatan video 

yang kemudian dapat digunakan kegiatan sosial untuk masyarakat. 

2. Bagi Mahasiswa yang akan melakukan Kerja Praktik  

Bagi mahasiswa yang tertarik dengan bidang video, diharapkan dapat 

menambah wawasan di luar lingkungan kampus, karena ilmu yang diperoleh 

di luar lingkungan kampus lebih banyak dan baik daripada di dalam 

lingkungan kampus. Mencoba hal baru dalam membuat video pendidikan 

yang nantinya akan digunakan untuk masyrakat baik pelajar atau mahasiswa. 

Karena di dalam pembuatan video tersebut, terdapat banyak tantangan dan hal 

baru yang akan didapatkan seperti bekerjasama dengan tim dan menyesuaikan 

materi yang akan dikemas dalam pembentukan video. 
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