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Abstrak
Audacity adalah aplikasi pemberi efek suara yang terbaik yang pernah ada di dunia
sumber terbuka (open source).Dengan Audacity, pengguna bisa mengoreksi berkas suara
tertentu, atau sekadar menambahkan berbagai efek yang disediakan. Selain itu, pengguna
juga dapat berkreasi dengan suara yang dimiliki sendiri.
kata kunci: Audacity , software, editing.

Pendahulu
Audacity adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh relawan yang ingin
menghadirkan audio editor terbaik yang bisa berjalan pada berbagai sistem operasi.
Software audacity didistribusikan dibawah ketentuan GNU General Public License
(GPL).

Pembahasan
apa itu software audacity ? maka tepatlah pada pembahasan kali ini mengenai apa itu
audacity? apa saja kegunaan audacity ? dan pertanyaan seputar fungsi dari audacity
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yang diterangkan nanti semoga memberi pengetahuan tentang manfaat software
audacity.
Software audacity adalah perangkat lunak (software) yang digunakan untuk merekam
audio sekaligus mengedit audio menggunakan audacity yang biasa dikenal audio editor.
Jadi apabila hendak merekam suara-suara untuk dimasukkan dalam film indie yang
kalian garap, dapat mereka suara-suara pemain menggunakan audacity, apabila tidak
puas terhadap hasil rekaman dapat mengeditnya mengunakan software audacity audio
editor tersebut.
Software audacity merupakan audio editor yang mudah digunakan, gratis, dan bebas
didistribusikan oleh siapa saja. Software audacity audio editor juga bisa diinstall
diberbagai operating system seperti Linux, Mac OS X, Windows dan sistem operasi
lainnya. Audacity audio editor juga mendukung berbagai macam bahasa atas bantuan
mereka yang suka rela ikut menerjemahkan software audacity.
Audacity adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh relawan yang ingin
menghadirkan audio editor terbaik yang bisa berjalan pada berbagai sistem operasi.
Software audacity didistribusikan dibawah ketentuan GNU General Public License
(GPL).
Software audacity selain kalian bebas untuk menggunakan untuk diri sendiri, juga bebas
untuk mendistribusikan ke teman/kolega yang ingin menggunakan audio editor. kalian
juga bebas mengetahui source code software audacity, ke bebebasan tetap harus
mematuhi ketentuan GNU GPL. Lalu fitur apa saja yang dimiliki software audacity
audio editor ? kalian dapat menggunakan free audacity audio editor diantaranya untuk :
•
•
•
•
•

•
•

Merekam suara secara langsung lewat audacity
Merekam suara dari komputer
Kalian dapat conver suara dari kaset untuk merubahnya ke format mp3 misalnya
Mengedit dan convert file dari WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3 atau Ogg Vorbis
atau sebaliknya
Apabila hendak menggunakan jenis file audio yang jarang digunakan seperti
AC3, M4A/M4R (AAC), WMA dan berbagai macam format audio silahkan
pergunakan optional library tambahan untuk audacity.
Memotong, mencopy, menambahkan audio, atau mix semuanya semudah
menulis di word processor.
Menambahkan berbagai macam efek suara termasuk speed dan pitch rekaman
audacity dapat kalian atur.
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•

Dan masih banyak lagi fitur yang bisa kalian manfaatkan ketika menginstall
software audacity audio editor tersebut sobat. Tertarik untuk menggunakan
software audio editor terbaik audacity ?

Penutup
Demikian ulasan dari Audacity kurang lebihnya saya mohon maaf
Semoga bermanfaat.
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