
 

BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Tugas akhir ini merupakan sebuah film animasi 2D pendek yang berjudul 

"Concordia" dengan genre drama-fantasi. Proyek ini dikerjakan oleh lima orang 

yaitu penulis sebagai sound designer, Irvan D. Putra sebagai vfx artist, Maxi T. 

Yusuf sebagai animator, Leonardi Krisna sebagai character Design dan Thres 

Karania sebagai environment artist. 

Cerita Concordia ini mengambil setting di negara Concordia, negara 

bagian South Concord, kota Puriter, pada tahun 1960, pusat cerita berada di 

seputar persahabatan antara dua anak kecil yang berasal dari ras yang berbeda, di 

mana salah satu ras (kartun) ditindas oleh ras yang lain (anime). Negara bagian 

North Concord dihuni oleh mayoritas ras kartun, sedangkan South Concord dihuni 

oleh ras anime. Tokoh protagonist dalam film ini adalah seorang anak laki-laki ras 

kartun yang bernama Botun yang datang ke kota Puriter bersama kakeknya yang 

ingin berjualan di kota tersebut.  

Di kota itu ia bertemu dengan seorang anak perempuan ras anime bernama 

Miho Shichirobei yang saat itu sedang kabur dari tukang roti karena tertangkap 

basah dirinya sedang mencuri. Saat Miho sedang bersembunyi, Botun melihat 

Miho. Miho yang takut ketahuan, menarik Botun sehingga melepas syal penutup 
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yang dipakai Botun, sehingga mengungkap identitas Botun yang sebenarnya, yang 

memiliki ras yang berbeda. Kakek yang sedang mencari Botun yang hilang, 

menciptakan keributan yang membuat dirinya ditangkap oleh polisi 

(Bartholomew Igarashi) dan dibawa ke ghetto atau tempat pengasingan. Setelah 

itu Miho dan Botun berusaha menolong kakek Botun untuk keluar dari ghetto. 

Dalam proyek ini, tanggung jawab penulis adalah membuat sound design 

berupa ilustrasi musik dan sound effects yang akan mengisi film animasi pendek 

animasi 2D. Berikut adalah table bagan kerja penulis dalam desain sound design 

dalam film animasi pendek 2D "Concordia”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Kerja Proses Desain Suara 

3.2. Audio Pre-Production 
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sound design dari sonneschein (teori dapat dilihat di bab 2) dimana teori ini 

diaplikasikan penulis sepenuhnya sebagai rujukan pada proses audio pre-production 

dan teori ini 

terbukti sangat membantu penulis dalam membuat konsep sound design.  

3.2.1 Sound Design Concept 

Dalam tahapan pertama konsep sound design penulis melakukan script reading di 

tahapan ini penulis menganalisa naskah pada film, tahapan berikutnya adalah tahapan 

what to listen for dan grouping the voices dimana penulis harus mengetahui suara 

apa yang terjadi dalam setiap adegan film, kemudian dilanjutkan ke tahapan 

berikutnya yaitu drawing visual map disini penulis membuat grafik alur emosi yang 

terjadi dalam film serta membuat sound mapnya yang berfungsi sebagai daftar suara 

yang dibutuhkan. Contoh storyboard, visual map dan sound map adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.2. Storyboard 1 
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Gambar 3.3. Storyboard  2 
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Gambar 3.4. Storyboard 3 
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Gambar 3.5. Storyboard 4
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Gambar 3.6. Storyboard 5 
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Gambar 3.7. Storyboard 6
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Gambar 3.8. Storyboard 7 
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Gambar 3.9. Grafik Emosi Musik Trailer Film 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Grafik Volume Musik Trailer Film 

Gambar 3.11. Grafik Tempo Musik Trailer Film 
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Tabel 3.1.  Sound Map Full Storyboard 

Sound effects 

Brosur (dipegang,terbang,diambil) 

Gerobak  (didorong,ditendang hingga 

jatuh) 

Buah-buahan (jatuh) 

Langkah kaki (alas tanah kering & becek) 

Kaca (disentuh) 

Kain 

Kereta api 

Peluit 

Air mancur 

Ambient (parade,pasar,pesisir pantai) 

 

 Setelah pembuatan visual map, serta sound map, tahapan berikutnya 

adalah meeting the director disini penulis menemui sutradara dalam proyek film 

ini untuk membicarakan hasil konsep sound designnya, hal ini berfungsi untuk 

menyamakan 
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ide dan konsep sutradara dengan penulis, sehingga tidak ada hambatan pada 

proses produksi nantinya. 

3.2.1. Audio Production 

Dalam proses produksi disini penulis menggunakan teknik digital recording,  

peralatan yang digunakan diantaranya yaitu, sebuah software DAW (Digital Audio 

Workstation) seperti Pro Tools, Cubase atau nuendo, Logic pro, Ableton, Reason 

dsb. Sebuah soundcard atau audio Interface, headphone ataupun speaker 

monitors, dan sebuah keyboard atau MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 

controllers. 

Untuk instrumen musik penulis menggunakan virtual instrument yang 

dikendalikan dengan sebuah keyboard/MIDI controllers yang terhubung kedalam 

soundcard/ audio interface ke komputer melalui USB untuk mengirimkan sinyal 

audio untuk mengendalikan berbagai macam virtual instrument didalam DAW 

berupa plugins seperti piano, strings, guitar, percussion dan lain sebagainya. 

Untuk penjelasan proses penggunaan teknik digital audio recording tampak pada 

gambar 3.33
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Gambar 3.12 Skema proses Digital Audio Recording 

Adapun perlengkapan yang penulis gunakan seperti external recorder Tascam 

dalam rangka pengambilan suara sound effects di lokasi ataupun studio, seperti 

yang tampak pada gambar 3.13.  

 

Gambar 3.13 External Recorder
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3.2.2. Music Production 

Dalam proses music production, penulis menganalisa cerita dan tema yang akan 

dibawakan oleh trailer film ini sehingga dapat memberikan gambaran ide dalam 

konsep musik yang akan dibuat. Dari hasil analisa penulis menemukan bahwa 

tema dan cerita film ini ingin menceritakan sebuah negeri yang dihuni oleh 2 ras 

berbeda, namun masih memiliki kesenjangan sosial diantara keduanya.

Dalam film ini ras Anime digambarkan memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi, hal ini dapat dilihat dari shot yang menggambarkan kalangan ras Anime 

yang seenaknya mengintimidasi ras Kartun karena merasa kedudukan mereka 

lebih tinggi dibandingkan ras Kartun. Di sisi lain ras Kartun digambarkan 

memiliki kedudukan yang rendah, hal ini dapat dilihat dari shot yang 

menggambarkan kondisi geografis wilayah ras Kartun yang kumuh di naskah 

film. 

Konsep musik disini penulis mencoba menciptakan tema musik yang 

melambangkan sesuatu bersifat penindasan yang tragis. Seperti yang digambarkan 

dalam film. Penulis juga melakukan study existing dari berbagai referensi musik 

pada trailer film, berbagai eksperimen pada instrument musikpun turut dilakukan. 

Hasil akhir penulis untuk instrument musik yang digunakan penulis menggunakan 

strings yang terdiri dari violin dan cello alasan penulis menggunakan alat musik 

ini adalah karena suara yang dihasilkan dapat memberikan suasana tragis dan 

mendukung tema dalam trailer film. 

Dalam tahap musik musicproducing penulis membuat sebuah file 

Digitalaudio Workstation dengan format 16 bit dan sample rate 48 khz yang 
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merupakan standard audiosamplerate pada DVD umumnya seperti yang terlihat 

pada gambar3.14.

 

Gambar 3.14. Audio Session 

Selanjutnya adalah pembuatan sebuah track yang berfungsi menciptakan 

sebuah track baru berupa instrument, audio, aux, ataupun master fader seperti 

yang terlihat pada gambar 3.15. Pada setiap kolom track biasanya terdapat sebuah 

rak insert dan send. Rak Insert ditujukan untuk plug-in yang akan dipergunakan 

dalam track sedangkan send digunakan untuk mengirimkan sebagian sinyal yang 

terjadi pada track. 

Berikut adalah penjelasan secara rinci dari insert, aux, bus, dan send, dalam 

proses digital recording pada umumnya : 

 Insert dimaksudkan untuk kolom pemberian plug-in yang digunakan seperti 

plug-in compressor dan equlizers 

 Bus dimaksudkan untuk mengirim signal ke suatu track seperti aux 
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bersamaan dengan plug-in yang aktif dalam kolom insert,  

 Send dimaksudkan untuk mengirimkan sebagian signal ke sebuah tempat 

untuk diberikanplug-ineffect untuk kreatifitas musik.  

 Auxmerupakan wadah  dari track - track yang terpisah sehingga bisa menjadi 

kesatuan grup, misalkan kita memiliki instrumen gitar, piano, dan bass 

dengan total track per individu 3 buah, masing-masing track ini lalu 

kirimkan bus output ke aux input, maka semua sinyal instrumen individu tadi 

terkirim semua ke aux track. 

 

Gambar 3.15. Creating Tracks 

Proses recording music dilakukan dengan memainkan plug-ininstrument 

menggunakan MIDI controller yang terhubung ke soundcard. Data sinyal virtual 

instrument yang kita mainkan merupakan sebuah data MIDI (Musical Instrument 

Digital Interface) yang berbentuk seperti batangan dan dapat diedit sesuai dengan 

tempo pada lagu prosesnya tampak pada gambar 3.16 dan 3.17 
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Gambar 3.16. Audio Recording 

 

Gambar 3.17. MIDI Editing 

Setelah pengkomposisian lagu, selanjutnya adalah proses render atau 

istilahnya bisa disebut dengan bounce to dari data MIDI tersebut menjadi format 

WAV atau AIFFseperti yang terlihat pada gambar 3.18.

 

Perancangan Desain Suara..., Ryan Yuda Pramadita, FSD UMN, 2013



 

Gambar 3.18. Music Rendering 

3.3.3. Sound effects production 

Dalam tahapan sound effects production, proses perekaman foley sound effect 

dilakukan diluar dan didalam ruangan tanpa penataan ruang akustik yang baik, hal ini 

disebabkan karena keterbatasan tempat sarana perekaman suara yang dimiliki 

penulis, maka dari itu penulis menganjurkan untuk perekaman sound effect jenis ini 

sebaiknya dilakukan di dalam ruangan dengan penataan akustik yang baik karena hal 

ini sangat berpengaruh pada hasil kualitas perekaman foley sound effect sehingga 

hasil yang ditimbulkan dapat lebih baik, dan memang perekaman foley sound effect 

dalam industri film umumnya berada didalam ruangan (lihat teori foley sound effect 

dalam bab 2) Untuk jenis perekaman hard sound effect dan backgrounds sound 

effect, penulis melakukan sampling suara di luar ruangan. Berikut adalah objek 

kebutuhan sound effects beserta konsep dan proses desainnya:
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1.) Sound effects Brosur  

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, Penulis 

menganalisa objek pada naskah film. Dalam kasus ini objeknya merupakan 

sebuah brosur. Penulis menemukan bahwa bahan brosur disini terbuat dari kertas. 

Ada 3 kondisi yaitu keadaan dipegang, keadaan terbang, dan keadaan diambil. 

Untuk memberi gambaran suara kertas yang sebenarnya maka penulis melakukan 

study existing melalui sebuah pengamatan dari objek kertas dalam dunia asli.  

Hasil pengamatan penulis menemukan bahwa umumnya sumber 

terciptanya suara dalam sebuah kertas adalah karena pergerakan pada permukaan 

kertas, masing-masing pergerakan dapat menimbulkan suara yang berbeda, 

tergantung bagaimana pergerakan tersebut, apakah digesek atau dikibaskan. Study 

existing lain yang dilakukan penulis adalah mencari referensi suara dalam bentuk 

video. Referensi tampak pada gambar 3.19. Dalam video ini terdapat contoh suara 

yang dihasilkan dari berbagai macam pergerakan objek kertas seperti keadaan 

kertas terbang hingga kertas yang disentuh hasil suaranyapun juga sangat realistis 

untuk sebuah kertas pada umumnya sehingga penulis menjadikan referensi ini dan 

pengamatan dari objek kertas tadi sebagai acuan dasar suara yang ingin dicapai 

penulis untuk sound design.brosur.
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Gambar3.19. Referensi Brosur 

(http://www.youtube.com/watch?v=1QAI4B_2Mfc) 

Pada proses sound design penulis menggunakan secarik kertas untuk 

menyesuaikan bahan objek sound design dengan objek brosur yang terbuat dari 

secarik kertas didalam film. Kondisi kertas disini terbagi menjadi 2 yaitu kertas 

dipegang, dan terbang. 

Proses sound design kertas dipegang dilakukan dengan menggenggam 

permukaan kertas. Untuk kondisi brosur terbang, dilakukan dengan mengibaskan 

kertas perlahan seperti pergerakan kertas yang terbang. Hasil suara dari kedua 

proses sound design brosur ini ternyata sangatlah realistis karena memiliki 

persamaan bahan dari naskah film dengan objek yang digunakan untuk sound 

design, sehingga penulis memutuskan untuk memilih suara dari objek ini untuk 

dijadikan sebagai sound effect, prosesnya tampak pada gambar 3.20.  
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Gambar 3.20. Proses Sound design Brosur 

2.) Sound effects Gerobak  

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, penulis 

menganalisa objek pada naskah film. dalam hal ini objeknya adalah sebuah 

gerobak, aspek yang dianalisa penulis dari objek gerobak ini adalah, bahan 

gerobak dan bagaimana kondisi gerobak. Penulis menemukan bahwa bahan 

gerobak keseluruhan terbuat dari kayu. Untuk kondisi gerobak penulis 

menemukan 2 kondisi pada gerobak, pertama gerobak dijalankan diatas 

permukaan aspal, kedua gerobak ditendang jatuh keaspal dari ketinggian 1m 

Untuk memberi gambaran suara gerobak berjalan pada dunia nyata, maka 

penulis melakukan study existing dari referensi suara dalam video yang 

menggambarkan kondisi dan bahan gerobak yang sama pada naskah film, tujuan 

referensi ini akan dijadikan acuan dasar suara yang hendak dicapai dalam sound 

design gerobak. Referensi pertama adalah dari video seseorang yang menjalankan 

gerobak diatas aspal, cuplikannya tampak pada gambar 3.24.  
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Gambar 3.21. Referensi Gerobak 
(http://www.youtube.com/watch?v=XSx5bQWN-8Q) 

 

Dalam video referensi ini penulis mengamati bagaimana terciptanya suara dari 

sebuah gerobak kayu yang berjalan pada umumnya, disini penulis menemukan 

bahwa gesekan roda gerobak di atas alas pijakanlah yang menjadi penyebab 

timbulnya suara, selain itu perbedaan bahan roda dan jenis alas pijakan juga dapat 

menimbulkan perbedaan suara, maka dari itu penulis memfokuskan pencarian 

objek untuk sound design pada objek roda dan permukaan alas pijakan. 

 Proses sound design gerobak berjalan menggunakan objek truk mainan 

dan permukaan aspal. Faktor yang menjadi alasan penulis memilih objek ini 

adalah karena terdapat persamaan antara bahan roda mainan dan gerobak kayu, 

yaitu sama-sama keras, walaupun di satu sisi juga terdapat sebuah perbedaan 

bahan roda kedua objek ini yaitu satu berbahan plastik dan satunya berbahan 

kayu, perbedaan kedua adalah ukuran roda dari kedua objek ini berbeda. Objek 

gerobak memiliki roda berukuran besar sedangkan truk mainan berukuran kecil.
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Hasil suara yang dihasilkan ternyata masih jauh dari acuan dasar referensi 

suara yang ingin dicapai penulis, karena roda berukuran kecil dan terbuat dari 

plastik sehingga penulis harus memanipulasi suara agar mendekati acuan dasar 

pada referensi penulis, dengan menambahkan plugins equalizer yang berfungsi 

mengkarakteristikkan suara.  

Penulis meningkatkan frekuensi rendah pada suara gesekan roda truk 

mainan tadi yang masih terdengar ringan karena suara gesekan berasal dari 

gesekan roda yang kecil. Pengkarakteristikkan suara dapat membuat suara 

sebelumnya berubah menjadi berat dan menyerupai suara gesekan roda yang 

berukuran besar 

sedang dijalankan di atas aspal. Pada akhirnya kini suara telah mendekati acuan 

dasar suara yang ingin dicapai dalam sound design sehingga penulis memutuskan 

untuk menggunakannya sebagai sound effect, Prosesnya tampak pada gambar 

3.22. 

 

Gambar 3.22. Proses Sound design Gerobak Jalan 
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 Untuk sound design gerobak yang ditendang dan terjatuh diatas aspal, 

penulis melakukan study existing dengan mencari referensi suara dari sebuah 

game (Assasins creed : Revelation) dimana dalam game ini terdapat adegan 

sebuah gerobak kayu yang terjatuh dari ketinggian 1 meter, suara yang dihasilkan 

juga sangat realistis. Referensi tampak pada gambar 3.23.  

 

Gambar3.23. ReferensiSound design Gerobak Jatuh 
(http://www.youtube.com/watch?v=9IGZP06Vwnc) 

 

Dari referensi ini penulis mengamati sumber penyebab terjadinya suara dari 

gerobak yang terjatuh adalah karena hantaman badan gerobak yang terbuat dari 

kayu ke permukaan aspal, perbedaan ukuran ketebalan dan lebar badan gerobak 

juga akan menghasilkan suara yang berbeda. Proses sound design gerobak yang 

ditendang hingga terjatuh menggunakan objek dengan bahan kayu untuk 

menyamakan bahan di film. Penulis disini menggunakan objek sebuah papan kayu 

berukuran besar yang ditendang untuk menghasilkan suara hantaman pada kayu.  

Hasil suara yang dihasilkan ternyata masih belum mendekati suara sebuah 

gerobak yang ditendang karena suara tendangar masih terdengar ringan 

disebabkan objek sound design papan kayu memiliki ketebalan dan ukuran yang 
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berbeda dengan gerobak pada umumnya, sehingga harus dilakukan 

pemanipulasian suara lebih lanjut dengan mengkarakteristikan suaranya dengan 

plugin equalizer. Penulis meningkatkan frekuensi rendah sehingga membuat suara 

tendangan tadi berubah memiliki karakter suara yang berat menyerupai tendangan 

ke sebuah objek yang besar dan berat seperti gerobak walaupun hasilnya tidak 

bisa menyamai sepenuhnya suara gerobak yang ditendang dan terjatuh, maka dari 

itu penulis menyarankan untuk proses sound design gerobak ditendang sebaiknya 

menggunakan objek kayu yang ukuran lebar dan ketebalannya sama seperti badan 

gerobak pada umumnya. Prosesnya tampak pada gambar 3.24 

 

Gambar 3.24. Proses Desain Gerobak Ditendang 

Proses sound design gerobak jatuh juga menggunakan objek papan kayu 

berukuran besar yang djatuhkan diaspal, prosesnya tampak pada gambar 3.25. 

Hasilnya memang belum menyerupai suara gerobak jatuh karena karena suara 

tendangar masih terdengar ringan disebabkan objek sound design papan kayu 

memiliki ketebalan dan ukuran yang berbeda dengan gerobak pada umumnya, 

sehingga harus dilakukan pemanipulasian suara lebih lanjut dengan 
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mengkarakteristikan suaranya dengan plugin equalizer. Penulis meningkatkan 

frekuensi rendah sehingga membuat suara tendangan tadi berubah memiliki 

karakter suara yang berat menyerupai tendangan ke sebuah objek yang besar dan 

berat seperti gerobak walaupun hasilnya tidak bisa menyamai sepenuhnya suara 

gerobak yang ditendang dan terjatuh, maka dari itu penulis menyarankan untuk 

proses sound design gerobak ditendang sebaiknya menggunakan objek kayu yang 

ukuran dan ketebalannya sama seperti badan gerobak pada umumnya. 

 

Gambar 3.25. Proses Sound design Gerobak Jatuh

3.) Sound effects Buah-buahan Terjatuh 

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, penulis 

menganalisa objek pada naskah film. Dalam hal ini objeknya adalah buah-buahan, 

aspek yang diamati adalah bagaimana kondisi buah tersebut. Penulis menemukan 

bahwa kondisi buah-buahan sedang terjatuh dari ketinggian 50cm ke atas aspal.  

Untuk memberi gambaran suara buah-buahan yang terjatuh, penulis 

melakukan study existing berupa pengamatan serta eksperimen sound design dari 
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objek buah-buahan seperti apel, kulit semangka, dan jeruk dengan cara 

menjatuhkan buah-buahan tersebut ke atas aspal sama seperti kejadian yang ada 

didalam naskah film, alasan penulis memilih objek buah-buahan adalah agar suara 

terdengar lebih alami, karena memiliki persamaan bahan dengan objek di film. 

Pengamatan penulis menemukan bahwa penyebab terjadinya suara buah-buahan 

yang terjatuh berasal dari hantaman permukaan buah ke aspal. 

Hasil suara yang dihasilkan juga sangat alami, sehingga akhirnya penulis 

memutuskan untuk memilih objek buah-buahan yang dijatuhkan ini sebagai sound 

effect. Proses pembuatan tampak pada gambar 3.26.  

 

Gambar 3.26 Proses Sound design Buah-buahan yang Terjatuh 

4.) Sound effects Langkah kaki di Aspal kering dan becek 

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, penulis 

menganalisa objek pada naskah film. Dalam hal ini objeknya adalah langkah kaki 

aspek yang dianalisa adalah jenis permukaan alas pijakan karakter untuk berjalan 

serta objek yang dikenakan karakter pada saat melakukan gerakan langkah kaki. 

Penulis menemukan bahwa permukaan pijakan pada langkah kaki terdiri dari 2 
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kondisi, permukaan aspal yang becek dan aspal yang kering sedangkan objek 

yang dikenakan karakter pada saat melakukan gerakan langkah kaki adalah 

sepatu.  

Untuk mencari gambaran suara langkah kaki di atas 2 jenis permukaan 

yang berbeda, maka penulis melakukan study existing dari referensi suara dalam 

film (Jurassic park, 1993) yang menggambarkan seseorang melangkah 

menggunakan sepatu yang berpijak di aspal yang becek. Suara langkah kaki 

dalam film ini sangat realistis dikarenakan foleynya dikerjakan oleh foley artist 

yang sudah berpengalaman.Referensi tampak pada gambar 3.27. 

Referensi lainnya adalah dari film (Tekkonkinkreet, 2006) yang 

menggambarkan seorang anak yang melangkah di aspal yang kering, alasan 

pemilihan referensi ini karena suara langkah kaki dalam film ini sangat alami. 

Referensi tampak pada gambar 3.28. 

 

Gambar3.27. Referensi Aspal Becek) 
(Jurrasic Park, 1993) 
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Gambar3.28. Referensi Aspal kering) 
(Tekkonkinkreet, 2006)

Study existing lainnya juga dilakukan penulis melalui eksperimen pada 

objek sepatu yang diinjak di atas permukaan aspal yang becek dan kering untuk 

memperoleh gambaran suara langkah kaki pada dunia nyata. Hasil pengamatan 

penulis pada proses study existing adalah bahwa sumber penyebab terjadinya 

suara langkah kaki adalah karena pijakan sepatu ke atas aspal, perbedaan pijakan 

permukaan dapat menimbulkan suara yang berbeda.  

Proses sound design langkah kaki penulis menggunakan objek sepatu yang 

diinjakkan di atas 2 permukaan yang berbeda seperti aspal kering dan aspal becek 

lalu mengikuti gerakan langkah karakter animasi. Prosesnya tampak pada gambar 

3.29 dan 3.30. Alasan pemilihan objek sepatu, serta 2 permukaan alas ini adalah 

untuk menyamakan objek sound design dengan kondisi objek yang dikenakan 

karakter serta alas permukaan pijakan dalam film sehingga hasilnya nanti 

terdengar alami karena memiliki persamaan bahan antara film dan dunia asli. 

Hasil suara langkah kaki yang dihasilkan ternyata sesuai dengan referensi 

suara dalam video yang menjadi acuan dasar suara yang ingin dicapai dalam 

sound design, sehingga penulis memutuskan untuk memakai suara ini sebagai 

sound effect. 
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Gambar 3.29. Proses Sound designlangkah kaki Tanah Kering 

 

Gambar 3.30. Proses Sound design langkah kaki Tanah Becek

5.) Sound effects Kaca Dipegang  

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, penulis 

menganalisa objek pada naskah film. Dalam hal ini objeknya adalah kaca, aspek 

yang dianalisa penulis adalah bagaimana kondisi kaca ini. Penulis menemukan 

bahwa  keadaan kaca sedang disentuh oleh tangan.  
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Untuk memberikan gambaran suara kaca yang disentuh maka penulis 

melakukan study existing dari referensi suara dalam film (The Illusionist, 2010) 

untuk dijadikan acuan dasar suara yang ingin dicapai dalam sound design kaca. 

Alasan penulis memilih referensi ini karena film ini juga menggambarkan adegan 

sebuah kaca yang disentuh yang sama seperti adegan di naskah film penulis, dan 

referensi suara dari film ini sangatlah alami seperti suara kaca pada umumnya, 

referensi tampak pada gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31. Referensi Kaca Dipegang 
(The Illusionist, 2010) 

Dalam referensi ini penulis mengamati bahwa sumber penyebab suara 

kaca disebabkan oleh gesekan tangan pada kaca. Untuk proses dalam sound 

design kaca 

disentuh penulis menggunakan objek kaca yang disentuh menggunakan tangan 

alasannya adalah untuk menyamakan bahan objek sound design dengan objek di 

film sehingga nanti hasilnya juga terdengar alami karena memiliki persamaan 
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objek sound design dengan objek didalam naskah film. Prosesnya tampak pada 

gambar 3.32. 

Hasil suara yang dihasilkan dari objek kaca ini sangatlah realistis seperti 

pada referensi suara dalam video penulis yang menjadi acuan dasar suara yang 

ingin dicapai dalam sound design ini sehingga penulis memutuskan untuk 

memilih suara ini sebagai sound effect. 

 

Gambar 3.32. Proses Sound design Kaca disentuh 

6.) Sound effects Kain  

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, penulis 

menganalisa objek pada naskah film. Dalam hal ini objeknya adalah kain, aspek 

yang dianalisa adalah objek apa saja yang memiliki elemen kain dan bagaimana 

kondisi kain. Penulis menemukan bahwa ada 3 objek yang memiliki elemen kain 

dalam naskah 

yaitu jubah Miho, syal Botun dan jubah Kakek, sedangkan untuk kondisi kain ada 

2 kondisi yaitu kain terkibas dan kain ditarik.  
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Untuk memberikan gambaran suara kain yang menjadi elemen dari foley 

sound effects maka penulis melakukan study existing dari referensi suara dari 

video yang menggambarkan proses seorang foley artist yang menciptakan suara 

foley sound effect berelemen kain untuk dijadikan acuan dasar suara yang ingin 

dicapai dalam sound design, prosesnya tampak pada gambar 3.33. 

 

Gambar 3.33. Referensi Kain 
(http://www.youtube.com/watch?v=wx32-L9tJcE&feature=c4-

overview&playnext=1&list=TLjkxuDDO8aMk) 

Dari referensi ini penulis mengamati bahwa sumber penyebab suara kain 

adalah karena pergerakan pada permukaan kain. Setiap pergerakan dapat 

menimbulkan suara yang berbeda. Dalam proses sound design, penulis 

menggunakan objek yang berelemen kain dengan alasan menyamakan objek 

sound design dengan objek-objek berelemen kain yang ada dalam film. Dalam 

kasus ini penulis menggunakan sebuah jaket berbahan kain yang dikibaskan dan 

diraba sesuai dengan pergerakan karakter yang memakai elemen kain. Faktor lain

 pemilihan objek kain karena sudah menjadi elemen dasar proses pembuatan foley 

sound effect kain didalam industri film, prosesnya tampak pada gambar 3.34. 
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Hasil suara yang dihasilkan ternyata mendekati referensi suara yang 

menjadi acuan dasar suara yang ingin dicapai dalam sound design sehingga 

penulis memutuskan untuk memakai suara ini sebagai sound effect.  

 

Gambar 3.34. Proses Sound design kain 

7.) Sound effects Uap Kereta Api 

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, penulis 

menganalisa objek pada naskah film. Dalam hal ini objeknya adalah kereta api, 

aspek yang dianalisa adalah kondisi kereta, jenis kereta, dan elemen suara yang 

akan ditimbulkan kereta yang ada di dalam film. Penulis menemukan bahwa jenis 

kereta memiliki jenis kereta uap, tahun 1960 dan dalam kondisi berhenti dengan 

mesin menyala. 

 Untuk mengetahui elemen suara yang terjadi pada sebuah kereta api maka 

penulis melakukan proses study existing dari referensi suara kereta bercirikan 

sama 
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pada film, nantinya referensi ini akan dijadikan sebagai acuan dasar suara yang 

akan dicapai dalam sound design. Referensi tampak pada gambar 3.35. 

 

Gambar 3.35. Referensi Kereta Uap) 
(http://www.youtube.com/watch?v=fngh6QMaNPM) 

 Dalam referensi ini penulis mengamati suara yang terjadi pada kondisi 

kereta uap tahun 1960 yang sedang berhenti dengan mesin menyala. Ada beberapa 

elemen suara yang terjadi disini pertama terdapat suara bel pada kereta disini yang 

terbuat dari logam dimana suara bel tercipta karena hantaman bandul pada 

lonceng kedua adalah mesin uap kereta yang terus bekerja berasal dari samping 

jeruji roda kereta dimana suara mesin uap tercipta karena karena proses 

pembakaran batu bara dalam mesin kereta yang menyebabkan semburan mesin 

uap di setiap detiknya pada kereta, dan ketiga ada suara klakson pada kereta 

dimana sumber suara klakson terjadi karena penyemburan asap dari pembakaran 

bara di mesin kereta ke luar cerobong badan kereta. 

 Dalam proses sound design klakson kereta penulis menggunakan alat 

musik harmonika yang ditiup sebagai klakson kereta alasannya kerena dengan 
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peniupan harmonica menggunakan teknik train whistle bisa membuat suara 

tiupan pola suara 

klakson kereta walaupun tidak persis sama namun bisa mendekati suara klaskson 

kereta. Disini untuk hasil yang lebih alami penulis menyarankan agar melakukan 

sampling suara kereta pada dunia aslinya. Prosesnya tampak pada gambar 3.36.  

 

Gambar 3.36. Proses Sound design Klaskson Kereta Api 

Dalam proses sound design mesin uap kereta penulis menggunakan sebuah 

pressure cooker sebagai mesin uap kereta, alasan penggunaan objek ini karena 

suaranya uap yang dikeluarkan objek ini menyerupai suara kereta yang 

menyemburkan uap. Disini untuk hasil yang lebih alami penulis menyarankan 

agar melakukan sampling suara kereta pada dunia aslinya. Prosesnya tampak pada 

gambar pada gambar 3.37 
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Gambar 3.37. Proses Sound design Mesin Uap Kereta

 Dalam proses sound design bel kereta penulis menggunakan sebuah bel 

sebagai bel kereta, alasan pemilihan objek bel ini karena penulis ingin 

menyamakan objek untuk sound design dengan objek di film. Hasil suara memang 

tidak sesuai dengan suara bel pada kereta yang terdengar lebih berat hal ini 

dikarenakan bel yang digunakan penulis kecil sedangkan bel di kereta berukuran 

besar. Disini penulis menghimbau untuk hasil yang alami seharusnya kita lebih 

bisa memperhatikan lagi ukuran dan jenis bel yang akan di sampling suaranya. 

Prosesnya tampak pada gambar pada gambar 3.38
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Gambar 3.38. Proses Sound design Bel Kereta 

8.) Sound effects Peluit 

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, penulis 

menganalisa objek dalam naskah film. Dalam hal ini objeknya adalah peluit, 

aspek yang dianalisa adalah bagaimana kondisi peluit dan jenisnya. Penulis 

menemukan bahwa jenis peluit adalah tipe peluit yang berbahan perak dalam 

keadaan sedang ditiup dan dibagian celah keluarnya angin tidak ada banrul bola 

didalmnya. Untuk memberikan gambaran suara peluit yang ditiup dalam dunia 

nyata, maka penulis melakukan study existing dari referensi suara dari video yang 

menggambarkan adegan seseorang meniup peluit. Dari referensi ini penulis 

mengamati sumber terciptanya suara peluit karena tiupan angin yang keluar 

melalui sebuah celah lubang pada bagian peluit, jenis tipe peluit dapat 

menghasilkan suara yang berbeda-beda misalkan peluit yang didalam celah 
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lubang diisi bandul bola dengan yang tidak ada karena tekanan suara berbeda 

disini. Referensi tampak pada gambar 3.39. 

 

Gambar 3.39 Referensi peluit 
(http://www.youtube.com/watch?v=BYvCGBhAA_w)

Dalam proses eksperimen desain suara. Penulis menggunakan sebuah tipe peluit 

plastik dengan bola bandul, seharusnya peluit yang digunakan adalah tipe peluit 

yang tidak memilki bola bandul karena di tahun 1960 peluit tipe ini belum 

diproduksi dimana film ini berstting tahun 1960, prosesnya tampak pada gambar 

3.40. Disini penulis menghimbau untuk hasil yang alami jenis tipe peluit yang 

seharusnya dipakai adalah tipe peluit berbahan perak yang tanpa ada bandul bola 

di dalam badan celah peluit.  
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Gambar 3.40. Proses Sound design Peluit 

9.) Sound effects Air Mancur 

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, penulis 

menganalisa objek pada naskah film. Dalam hal ini objek yang dianalisa air 

mancur. Aspek yang dianalisa adalah jenis air mancur. Jenis air mancur disini 

adalah tipe air mancur yang muncrat ke atas dan terjatuh lagi dengan ketinggian 1 

m. Untuk memberi gambaran suara air mancur pada dunia nyata maka penulis 

melakukan study existing melalui pengamatan pada objek air mancur di dunia 

nyata, referensi tampak pada gambar 3.41. Dari referensi ini penulis mengamati 

bahwa sumber terjadinya suara pada air mancur disebabkan oleh siraman air yang 

tersiram ke atas dengan ketinggian 1 m, lalu air tersebut jatuh kembali ke wadah. 

Setiap siraman air yang  mengenai wadah air dengan ketinggian yang berbeda dan 

juga bagaimana cara air mengenai wadah apakah dengan cara mengalir contoh 

tipe ini adalah air mancur 

jenis fountain atau tipe yang muncrat ke atas dan terjatuh lagi dapat membuahkan 

suara yang berbeda pula. 
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Gambar 3.41. Referensi Air Mancur

 Dalam proses sound design. Penulis melakukan sampling suara air mancur 

dalam dunia nyata seperti pada gambar 3.42. Alasannya adalah untuk 

menyamakan objek di naskah film dengan objek yang digunakan untuk sound 

design sehingga hasilnya bisa realistis.  

 

Gambar 3.42 Proses Desain Air Mancur 
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10.) Sound effects Ambient  

Dalam proses sound design untuk memproduksi sound effects, penulis 

menganalisa objek dalam naskah. Aspek yang dianalisa adalah ambient pada 

setiap adegan dalam film. Penulis menemukan ada 3 macam tipe yaitu ambient 

keramaian kota puriter, ambient parade yang berlangsung di kota puriter, ambient 

perkampungan tempat pengasingan para ghetto, dan stasiun kereta yang berlokasi 

di dekat laut.  

 Untuk mengetahui bagaimana gambaran suasana seperti pada naskah film 

maka penulis melakukan study existing dari referensi suara dalam video yang 

menggambarkan suasana seperti di film, untuk dijadikan acuan dasar suara yang 

akan dicapai penulis dalam sound design ambient, tujuannya agar nanti hasil dari 

sound design ambient dapat realistis dan mendukung film  

 Study existing untuk jenis ambient keramaian pada kota puriter dilakukan 

dengan pencarian referensi suara dari film, (The Illusionist, 2010) yang 

menggambarkan suasana ramai sebuah kota yang dilewati oleh para pejalan kaki, 

alasan pemilihan referensi ini karena memberi gambaran suara suasana sebuah 

kota yang ramai oleh para pejalan kaki dan suaranya sangat realistis, sehingga 

referensi ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam sound design ambient 

Referensi film tampak pada gambar 3.43.
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Gambar 3.43. Referensi Keramaian 
(The Illusionist, 2010) 

 Dalam konsep sound design ambient suasana ramai kota puriter, ada 2 

elemen suara dalam ambient ini yaitu suara perbincangan dan suasana atmosfer. 

Proses sound design atmosfer dilakukan dengan sampling suara atmosfer pada 

dunia nyata sehingga hasilnya realistis namun untuk lebih memberikan nuansa 

atmosfer, penulis mengkarakteristikan suaranya dengan pemberian plugins 

equalizer. Suara ini nanti akan mengisi suasana background sound effects dalam 

film. Prosesnya tampak pada gambar 3.44. 

 

Gambar 3.44. Proses Sound design Atmosfer
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 Untuk proses sound design perbincangan penulis melakukan sampling 

suara dariperbincangan seseorang yang nanti digunakan untuk memberikan 

suasana ramai pada ambient. Study existing untuk jenis ambient parade yang 

berlangsung di kota puriter dilakukan dengan pencarian referensi suara dalam 

bentuk film yang menggambarkan parade yang berlangsung di kota. Dalam hal ini 

penulis mengambil referensi dari film (Tekkonkinkreet, 2006) referensi film 

tampak pada gambar 3.45.  

 

Gambar 3.45. Referensi Confetti) 
(Tekkonkinkreet, 2006) 

 Alasan penulis menggunakan referensi ini karena film memberi gambaran 

suasana sebuah parade yang berlangsung di kota, sehingga referensi ini dapat 

dijadikan sebagai acuan dasar dalam sound design ambient dan hasilnya sangat 

realistis. Dari referensi ini penulis menganalisa bahwa elemen suara pada ambient 

ini terdiri dari suara ledakan sebuah confetti, dan suara suasana atmosfer. 

 Proses sound design confetti menggunakan objek balon yang diledakkan, 

prosesnya tampak pada gambar 3.46. Pemilihan objek balon ini dikarenakan suara 
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balon yang meledak ini sangat menyerupai suara confeti pada referensi penulis 

yang menjadi titik acuan suara yang akan dicapai dalam sound design confetti. 

 Proses sound design atmosfer dilakukan dengan sampling suara atmosfer 

pada dunia nyata sehingga hasilnya realistis namun untuk lebih memberikan 

nuansa atmosfer, penulis mengkarakteristikan suaranya dengan pemberian plugins 

equalizer. Suara ini nanti akan mengisi suasana background sound effects dalam 

film.  

 

Gambar 3.46. Proses Sound design Confeti 

 Study existing untuk jenis ambient perkampungan tempat pengasingan 

ghetto di dekat laut. Dilakukan dengan menganalisa elemen suara yang ada dalam 

ambient ini. Ada 4 elemen suara dalam ambient ini yang terdiri dari suara angin, 

suasana atmosfer, ombak, dan perbincangan orang-orang. Untuk memberi 

gambaran dari keempat elemen ini maka penulis mencari referensi suara dalam 

bentuk video dari setiap elemen suara.

 Untuk proses sound design atmosfer dan perbincangan orang-orang sudah 

dijelaskan sebelumnya, disini penulis akan membahas proses sound design ombak
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 dan angin. Untuk suara ombak penulis mencari sebuah referensi suara ombak 

pada dunia nyata untuk mengetahui bagaimana suara ombak sebenarnya pada 

dunia nyata, referensi tampak pada gambar 3.47. 

 

Gambar 3.47. Referensi Suara Ombak 

(http://www.youtube.com/watch?v=0DoJ4I0NJR0) 

 Referensi lainnya adalah video bagaimana cara menciptakan sebuah 

ombak, disini penulis menemukan sebuah video yang menggambarkan seorang 

foley artist yang dapat menciptakan sebuah suara ombak dari lapisan kulit drum 

dengan sebuah pasir didalamnya, dan hasilnyapun sangat realistis sehingga 

penulis memilih referensi ini untuk dijadikan acuan dasar suara yang ingin dicapai 

dalam sound design. Referensi ombak tampak pada gambar 3.48. 
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Gambar 3.48. Referensi Ombak) 
(http://www.youtube.com/watch?v=szyht9jc8PE) 

 Dari hasil pengamatan dalam referensi ombak pada dunia nyata, umumnya 

suara ombak itu terjadi dikarenakan hembusan angin yang membawa air atau bisa 

juga karena pasang surut karena gaya tarik bulan dan matahari. Dalam proses 

sound design ombak, penulis menggunakan objek lapisan kulit drum beserta 

butiran cilica gel diatasnya lalu menggerakkan alasnya. Alasan pemilihan objek 

ini merujuk pada acuan referensi suara penulis pada gambar 3.45 karena dinilai 

suaranya sangat alami dan tekniknya sudah ditemukan dan dipraktekkan sound 

designer yang berpengalaman bahwa hanya dengan menggunakan barang 

bekaspun bisa menghasilkan suara ombak, prosesnya tampak pada gambar 3.49. 
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Gambar 3.49. Proses Sound design Ombak 

 Untuk suara angin penulis mencari sebuah referensi suara dalam bentuk 

video, referensi tampak pada gambar 3.50, dalam video ini terdapat gambaran 

suara angin yang menerbangkan kertas dan hasilnyapun sangat alami, sehingga 

penulis menjadikan suara ini sebagai acuan dasar suara yang akan dicapai dalam 

sound design. 

 

Gambar 3.50. Referensi Angin 
(http://www.youtube.com/watch?v=1QAI4B_2Mfc) 
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Proses sound design angin dilakukan dengan menciptakan angin dengan tiupan 

pada mulut prosesnya tampak pada gambar 3.51. Suara itu kemudian 

dikarakteristikan lagi dengan plugins equalizer agar mendekati suara angin yang 

sama dengan acuan dasar referensi suara penulis. Alasan menggunakan tiupan 

karena melalui tiupan kita dapat menciptakan sebuah angin hal ini berkaitan 

karena penulis ingin mencari objek sound design yang berelemen angin.  

 

Gambar 3.51. Proses Sound design Angin 

3.4. Audio Post-Production 

Pada tahap audiopost-production ada 2 hal yang harus dilakukan, pertama adalah 

proses editing seperti menyocokkan suara ataupun musik yang kita ciptakan agar 

sesuai dengan gambar, proses fade in atau fade out, ataupun pemotongan audio dan 

lain sebagainya.  

Proses yang kedua adalah proses mixing yang bertujuan untuk menentukan 

suara yang telah kita rekam sebelumnya menjadi lebih baik, seperti membalance 

semua suara yang terekam, memberikan nuansa gema atau reverb, memberikan suatu 

nilai kompresi terhadap suara instrumentnya untuk menghindari terjadinya peak. 
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3.4.1. Audio Editing 

Dalam proses editing pada gambar 3.52, penulis menyocokkan suara ataupun musik 

yang diciptakan agar sesuai dengan gambar, proses fade in atau fade out, ataupun 

pemotongan audio. 

 

Gambar 3.52. Audio Editing 

3.4.2. Audio Mixing 

Dalam proses mixing penulis mengolah suara yang telah direkam sebelumnya 

menjadi lebih baik, seperti membalance semua suara yang terekam, pengkompresan 

suara, pengkarakteristikan suara, dan pemberian dimensi pada suara. Adapun plug-in 

yang biasa dipakai dalam proses mixing seperti equilizer, compressor, reverb dan 

delay. Berikut adalah fungsi dari setiap plug ins yang digunakan dalam mixing audio 

seperti :
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1.) Plugin compressor

 Plugin compressor berfungsi untuk menjaga signal yang masuk agar tidak terjadi 

peak atau pecah tetapi tidak menurunkan kualitas suara dan sebaliknya apabila 

signal yang masuk terlalu lemah dapat menguatkan signal tersebut. Prosesnya 

tampak pada gambar 3.53. 

 

Gambar 3.53. Plugin Compressor 

 Tresholda dalah penekanan nilai signal yang di kompresi. 

 Ratio adalah nilai rata rata dari hasil signal yang telah dikompresi terlebih 

dahulu sehinnga tidak terjadi penekanan signal yang overlimit. 

 Attack adalah tambahan dalam kekuatan gain yang ada didalam signal 

terkompresi. 

 Release adalah perpanjangan nilai signal yang telah terkompresi sampai 

dengan nilai berbanding terbalik dengan signal asal mulanya. 

 Limiter adalah pembatasan nilai signal yang diukur dalam satuan signal 

yaitu db, sehingga akan  mendapatkan hasil yang baik. 
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 Knee adalah karekteristik dari sebuah alat kompresi. 

2.) Plugin Equilizer

Plugin equilizer berfungsi untuk pengaturan frekuensi di dalam sebuah suara hal ini 

berguna untuk memisahkan frekuensi tiap track suara agar satu sama lainnya 

memiliki karakteristik dalam suara, dan tidak sama rata semua frekuensinya. 

Prosesnya tampak pada gambar 3.54. 

 

Gambar 3.54. Plugin Equalizer 

 Output : mengatur sinyal output pada plugin equilizer. 

 Input : : mengatur sinyal input pada plugin equilizer. 

 HPF (High Pass Filter) untuk memberikan filter difrekuensi yang masuk 

biasanya untuk menghilangkan noise seperti hum, buzz, dan vokal seperti 

bh,ph,h, 

 LPF (Low Pass Filter) untuk memberikan filter difrekuensi yang keluar 

biasanya untuk menghilangkan noise seperti hiss. 

 LF (Low Frequencies) menentukan jumlah frekuensi rendah. 

 LMF (Low Middle Frequencies) menentukan jumlah frekuensi rendah - 
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sedang. 

 MF (Middle Frequencies) menentukan jumlah frekuensi sedang. 

 HMF (High Middle Frequencies) menentukan jumlah frekuensi sedang – 

tinggi. 

 HF (High Frequencies) menentukan jumlah frekuensi tinggi. 

 Q: menentukan cakupan area frekuensi yang terjadi. 

 Gain: untuk menaikkan frekuensi (boost) atau menurunkan frekuensi (cut) 

dalam satuan db.  

Adapun daftar frekuensi yang penulis gunakan sebagai acuan pada saat 

mengekualisasi suara audio di setiap track daftarnya tampak pada gambar 3.55. 

 

Gambar 3.55. Daftar Frekuensi 

(http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgVQcoRljM8glSWeEBgTNJD7k_-

zHZ2xHCCLPTZpXf1DN1V89b) 

3.) Plugins Reverb 
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Plugin reverb berfungsi untuk memberikan kesan gema pada suara seperti berada 

disebuah ruangan seperti hall, church, studio recording dan lain sebagainya. 

 

Gambar 3.56. Plugin Reverb 

 Output berfungsi menentukan sinyal outputplugin reverb. 

 Input berfungsi menentukan sinyal inputplugin reverb. 

 Plugin reverb digunakan untuk menentukan dimensi ruangan seakan-akan 

seperti di hall, church, plate, room 1, room 2, ambient, non-linear dan 

juga size ruangannya seperti small, medium, atau large. 

 Mix adalah untuk menentukan titik respon plugin reverb dalam suara. 

tersebut jika dry maka kesan suara akan terasa kering dan jika wet maka 

kesan gema akan semakin terasa. 

 Diffusion adalah menentukan titik serapan suara. 

 LP filter memberikan filter ke jalur keluar frekuensi. 

 HF cut berfungsi untuk memotong frekuensi tinggi. 

 Decay menentukan seberapa panjang tahanan bunyi tersebut. 
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 Pre – delay menentukan hambatan gema dari plugin reverb tersebut.

 

3.4.3. Audio Mastering 

Audio mastering bertujuan untuk mengoptimalkan atau mengangkat sinyal audio 

dalam musik secara keseluruhan, serta mengatur dan meredam frekuensi yang 

berlebihan agar kembali normal secara keseluruhan. Contoh tampak pada gambar 

3.56. Pada proses mastering biasanya ada seperangkat plugins yang digunakan 

seperti plugin equilizer, plugin multi band compressor, limiter, serta dithering yang 

fungsinya adalah sebagai berikut : 

 Plugin equilizer merupakan proses untuk menentukan karakteristik suatu 

frekuensi dalam suara yang masuk dapat juga dipergunakan untuk 

menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. 

 Multi bandplug-in compressor fungsinya seperti plug-in compressor hanya 

saja dengan skala yang lebih besar seperti mengkompres suara sebuah musik 

yang telah di mixing secara keseluruhan. Letak perbedaan adalah jika plug-in 

compressor untuk 1 track audio maka multi band plug-in compressor untuk 

seluruh track yang sudah di render. 

 Limiter merupakan sarana untuk membatasi sinyal audio agar tidak terjadi 

peak atau pecah. 

 Dithering merupakan Sarana untuk merekomendasikan agar hasil audio 

tersebut dapat lebih baik dengan kapasitas format 16 bit, 24 bit, 32 bit , atau 

64 bit.
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Gambar 3.57. AudioMastering 

Setelah proses mastering selanjutnya melakukan proses final render 

keseluruhan audio tersebut ke format yang dinginkan bisa ke MP 3 atau pun WAV. 

Proses tampak pada gambar 3.57. 

 

Gambar 3.58.Audio Rendering
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