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AUDACITY – MARI BERKENALAN DENGAN AUDACITY 

 

1-PENDAHULUAN 

Audacity adalah perangkat lunak gratis dan mudah digunakan untuk pengolahan suara (Free & Easy 

Audio Editing) 

Kita dapat menggunakan audacity untuk:  

 Membuat sendiri buku dalam bentuk CD untuk memicu anak-anak untuk membaca 

 Merekam suara, music dari CD, DVD atau Radio 

 Membuat suara untuk presentasi PowerPoint 

 Merekam tes lisan dan merekam jawaban dari murid-murid 

 Merekam podcasts, 

 Melatih imajinasi murid-murid atau imajinasi kita sendiri  

 Membuat Ringtone 

 Mengedit lagu atau suara 

2-MENGUNDUH DAN INSTALASI 

Dari kemampuan yang dimiliki Audacity ada baiknya kita memilikinya dan mencobanya dan dapat  

diunduh di situs resminya: http://audacity.sourceforge.net/.  

Versi terakhir adalah Audacity ® 1.3.12-beta (Unicode). 

Pastikan and juga mengunduh program tambahan yaitu: LAME MP3 encoder untuk dapat membuat 

file MP3. 

Instalasi Audacity adalah seperti install program pada umumnya dan kiranya anda tidak akan 

mendapat kesulitan berarti hanya mengikuti apa yang di layar. 

LAME MP3 encoder ini biasanya dalam bentuk zip, dan anda tinggal unzip dengan program yang sudah 

ada di windows atau anda mempunyai program winzip atau winrar atau program lainnya ke dalam 

folder seperti contoh berikut ini: C:\Program Files\Audacity 1.3 Beta (Unicode)\Plug-Ins. 

Folder tersebut telah dibuat oleh windows selama proses instalasi kalau anda mengunduh yan versi 

beta terakhir. 

3-MENJALANKAN AUDACITY 

Jalankan Audacity untuk pertama kalinya dan akan menanyakan bahasa yang akan digunakan. 

Walaupun tidak diminta dari awal alangkah baiknya konfigurasi LAME MP3 encoder. 

Ikuti langkah-langkah di bawah ini : 

1- masuklah ke menu Edit lalu ke Preferences 

2- menu pop up telah muncul lalu cari libraries 

3- di bagian kanan klik di locate 

4- Setelah muncul pop up locate lame klik tombol browse dan cari file “lame_enc.dll” yang telah 

anda extract di folder yang sudah anda tentukan. 

http://audacity.sourceforge.net/
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5- Setelah itu klik Ok dua kali dan anda sudah siap menggunakan audacity dan bisa menggunakan 

fasilitas membuat MP3. 

 

 

Fig.1: Menu Preferences     Fig.2: Menu Audacity Preferences 
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Fig.3: Browse file lame_enc.dll 

 

 

4-TAMPILAN AUDACITY 

Dasar tampilan audacity adalah seperti tampak di gambar di bawah ini dengan beberapa contoh menu 

dan sub-menu 

 

Fig.4: Antarmuka audacity 



4 | P a g e  
 

 

Fig.5: File menu 

 

Fig.6: Import sub-menu 
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Fig.7: Edit menu 

 

 

 

Fig.8: Generate menu 

Masih banyak yang bisa anda lakukan dengan audacity dan kita akan membicarakannya di tutorial 

berikutnya. 

 

Sampai jumpa di tutorial selanjutnya 


