
Audacity Perangkat Lunak gratis, sederhana, mudah dan menarik 

 

Membuat karya indah tidak harus selalu dengan pemakaian peralatan canggih dan mahal. 

Beberapa yang pernah mencoba perangkat lunak cuma-cuma alias gratis ini  dapat membuktikan bahwa dengan 

peralatan seadanya seperti headphones (Earphone) dan Audacity pun bisa menghasilkan karya yang tidak kalah 

hebatnya dengan software mahal. 

Audacity adalah perangkat lunak pengolah suara yang dimanfaatkan beberapa sekolah dengan teknik “dubbing”. 

Dubbing technique adalah dengan merekam terlebih dahulu naskah cerita. Kemudian para-pemain atau pelakon tinggal 

menyesuaikan gerakan mulut atau tubuh mereka dengan suara yang telah direkam dan diolah sebelumnya. 

Pernyataan tersebut di atas semakin menguatkan bahwa tidak selalu memerlukan barang mahal untuk menghasilkan 

karya-karya indah dengan peralatan seadanya dan software gratispun seperti Audacity dapat menghasilkan karya seni 

yang sangat luar biasa bahkan podcasting sekalipun. 

Audacity Perangkat Lunak gratis 

Apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan oleh audacity? 

1. Audacity boleh-boleh saja dipakai untuk memutar lagu, yang pertama harus dilakukan adalah membuka 

lagu yang akan Anda putar melalui menu File lalu Import sehingga Anda akan mendapatkan jendela seperti 

di bawah ini: 

 

Fig.1: Import lagu 

Proses sedang berjalan dan Anda akan melihat jendela seperti ini: 



 

Fig.2: Proses Import lagu 

Setelah semua proses selesai akan tampil lagu yang Anda inginkan dan menunjukkan graphic lagu tersebut. Anda bisa 

melihatnya pada gambar di bawah ini: 

 

Fig.3: Graphic lagu pada audacity 

Yang Anda lakukan sekarang adalah dengan mengklik tombol hijau melambangkan “play”, tombol yang lainnya sangat 

umum pada alat pemutar lagu jadi kiranya tidak ada kendala yang berarti.   

2- Menggabungkan Dua File Audio 

Untuk 2 skenario ini ada 2 file yaitu: intro.mp3 dan Justin Bieber – Baby.mp3. Untuk menggabungkan kedua file audio 

tersebut dapat dilakukan dengan mudah oleh audacity, caranya adalah : 

 Import file audio dari menu file – Import – pilih lagu – Open 

 File audio kedua sama dengan langkah pertama 

 Seperti terlihat pada Fig.4 bahwa kedua lagu saling tumpang tindih dan harus digeser 



 

Fig.4: Gabungan lagu pada audacity 

 Untuk menggeser lagu tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan “selection tool” dan memblok semua 

lagu yang kedua, lalu pakai “time shift tool” untuk menggesernya. 

 

Fig.5: Gabungan lagu di audacity yang akan digeser 

Akhirnya Anda mendapatkan gabungan lagu dengan intro dan lagu pilihan Anda. Bisa dilihat di bawah ini. 



 

 

Fig.6: Hasil lagu gabungan 

Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa audacity lakukan antara lain: 

- Memperlambat lagu 

- Menambah efek-efek semisal: efek fade out, fade in 

- Mengecilkan ukuran mp3 

- Menghilangkan Noise 

- Merekam Suara 

Sekian yang kami bisa sajikan untuk edisi ini. Kita akan bahas yang lainnya pada edisi berikutnya. 

Jangan sampai ketinggalan. 

 

Moustaffa L. A 


