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Sejarah perkembangan 

Pada tahun 1977 Thomas Edison membuat suatu alat yang dinamakan dengan panograph. 
Pada saat itu tidak ada alat yang biasa merekam suara kemudian mengeluarkan kembali suara 
tersebut. Edison melakukan eksperimen mengenai transmitter telegraph agar menghasilan nilai 
yang efesien. Eksperimennya menemukan noise yang keluar dari peralatan mekaniknya. 
Peristiwa ini membuat terkagum dan merekam noise tersebut dengan menggunakan telegraph. 
Eksperimen selanjutnya yaitu menggunakan telepon dan menyisipkan jarum pada bagian telpon 
tersebut. Ketika mendapatkan suatu pesan maka jarum tersebut bekerja dengan membuat lubang 
kecil pada kertas.

Penemuan Edison kemudian dikembangkan oleh Bram Bell. Penelitiannya mengenai 
gramophone dalam bentuk silinder sehingga mudah dimainkan kapan saja. Namun alat yang 
dibuat Gram,rekaman suara menghasilka suara terpisah. Pada tahun 1851-1929 Emile Berniler 
yang bekerja di Washinton DC,mengganti silinder tipe medium menjadi silinder dalam bentuk 
flat. selain itu Berliner menemukan karbon mikropon untuk digunakan pada bell telpon dan 
mendirikan perusahaan gramophon untuk memproduksi gramophon yang ia temukan.

Pada tahun 1920 muncul animasi gambar tanpa menggunakan musik. Musik tersebut 
berasal dari piano atau orkestra. pada tahun 1926 Warner Brother bekerjasama dengan Wester 
electric mengenalkan disk sistem yang bekerja dengan mensinkronisasi antara gambar dengan 
suara. ini merupakan suatu teknologi baru kemudian Warner brother membuat film box office. 
tahun 1927. Perkemabnagan mengenai tipe recorder pada saat jerman German chemist Fritz Pf
leumer menerima paten di Jerman tentang aplikasi serbuk magnetik untuk bahan kertas. Tiga 
tahun kemudian  perusahaan Jerman AEG mulai mengembangkan rekaman menggunakan 
magnet pada 1935 didemonstrasikan mengenai magnetophon yang digunakan di radio 
Berlin.penemuan ini kemudian digunakan oleh Jerman pada perang dunia kedua.

Perkembangan alat perekam suara begitu cepat setelah ditemukannya tipe magnetic 
record kemudian dikembangkan menjadi beberapa format dalam bentuk CD dan DVD untuk 
memutar CD atau DVD memerlukan komputer atau alat yang dapat memutar CD ini. Setelah 
perang duania kedua banyak dikembankan ala rekam suara dan alat produksi suara pada tahun 
1920 Sidney Harmoni membuat receiver dengan tingka ke akuratan yang tinggi, 1902-1997 
Masara Ibuka mengenalkan sistem speaker Saul Marantz 1902-1997 membuat amplifier (
penguat suara)



Recording Equipment

Rekaman suara memberikan informasi atau amplitudo dari suara dalam waktu yang 
berbeda. Informasi ini dapat diputar kembali dalam beberapa waktu yang akan datanag dan dapat 
mengontrol sumber gelombang suara. Pada abad 20 telah terjadi evolusi phonograph silinder dari 
78 rpm menjadi 45 dan 33-1/3 rpm vinyl disk. Type mekanik dari alat rekaman ialah 
menggunakan gelombang suara menjadi sebuah sinyal. alat untuk memutar suara sudah 
digunakan sejak 1940. pada saat itu masih menggunakan disk yang berasal dari plastik, dan 
dikembahkan sehingga menjadi flasdisk.

Rekaman magnetik

Gamabr 1 sistem pemutar suara

Gambar 1 merupakan rangkaian dasar dari rekaman menggunakan magnet bagian dari 
gamabar tersebut ialah D merupakan bahan halus yang berasal dari plastik poliester dengan 
ketebalan sebesarnya 12 mikro bahkan lebih tipis. Pita magnetik pada gambar tersebut 
ditunjukan dengan huruf D. Pita magnetik terlebih dahulu melewati erase head dan kemudian 
melewati gap magnetik. Medan magnetik yang timbul pada gap tersebut kemudian direkam oleh 
recording dan dieruskan ke untuk digulung kembali. 

Penyimpnana rekaman digital

Selain menggunakan pita mganetik penyimpnana hasil rekaman menggunakan sistem 
digital. Perbedaan dengan menggunakan sistem magnetik ialah pada sistem digital data disimpan 
dengan mudah dan praktis serta tidak membutuhkan peralatan yang banyak untuk memutar 



kembali hasil rekaman. Hasil rekaman yang tersimpan dalam bentuk digital lebih akurat 
dibandingkan dengan hasil rekaman yang disimpan dalam pita magnetik. Signal to ratio dari 
sistem digital ini yaitu 96 db. Namun untuk beberapa suara yang memiliki frekuensi yang rendah 
dibawah 22Hz ketika disimpan dalam format ini terjadi penurunan kualitas suara. Format ini 
baik digunakan untuk frekuensi tinggi dengan skala mega Hz. Untuk memutar hasil rekaman 
maka detap diguakan peratalan analog oleh karena itu menggunakan digital to Analog converter 
(DAC). Sinyal digital yang tersimpan pada CD atau DVD akan dirubah oleh DAC menjadi 
sinyal analog sehingga sinyal tersebut berubah menjadi suara yang bisa didengar oleh manusia.

Eksperimen ini pertama dilakukan pada tahun 1950 hingga 1960. Eksperimen ini 
dilakukan untuk keperluan analisis sistem komputer, memutar musik dan merekam percakapan. 
Pada tahun 1970 penyimpan data daam bentuk ini mulai dijual dipasaran sebagai master itu 
audio recording.

Selain mgnggunakan CD sebagai alat untuk menyimpan audio ada model lain yaitu 
menggunakan DVD. DVD merupakan piranti multimedia yang digunakan untuk menyimpan 
hasil rekaman namun memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengn CD. Selain 
memiliki kapasitas yang besar DVD ini biasa digunakan menggunakan VCD player namun CD 
tidak dapat diputar menggunakan DVD player. Yang mempengaruhi kapasistas penyimpanan 
antara DVD dengan CD ialah susuna partikelnya DVD memiliki susunan partikel yang lebih 
kecil dibandingkan dengan CD oleh karena itu dalam satu DVD lebih banyak menyimpan 
partikel rekaman dibandingkan dengan CD. Ukuran partikel dari Cd sebesar 1,6 mikro meter 
sedangkan ukuran dari DVD sebesar 0.6 mikrometer.

Voice recognition

Voice recognition merupakan kemampuan mekanik dari device untuk menerima sinyal 
dan kemudian diolah dalam satu rangkaian dan dikeluarkan berupa suara. Dalam rangkaian 
komputer sinyal analog yang berasal dari luar harus diubah dalam bentuk digital. Perubahan 
sinyal analog kedalam bentuk digital menggunakan alat yang dinamakan dengan Aalog to digital 
converter (ADC).Sinyal masuk dalam rangkaian digital kadang tidak jelas atau banyak 
mengandung noise oleh karena itu dalam rangkaian ini dilakukan recognition suara agar 
menghasilkan suara yang jelas dan jernih. 

Rangkaian pemutar rekaman 

Peralatan yang digunakan untuk memutar rekaman suara seperti pada gambar 2. Pada 
gambar 2 menunjukan suatu rangkaian pemutar rekaman yang komplit terdiri dari beberapa 
tingkata. suara yang dikeluarkan dari sistem rangkaian pemutar terdapat beberapa jenis yaitu : 
monoponik ( satu chanel),streo(dua chanel) dan multi chanel ( lebih dari tiga chanel). 



Gamabr 2 rangkaian multi chanel

Pada gambar 2 rangakaian tingkat gambar  merupakan sistem pemutar menggunakan 
multi chanel yang terdiri dari sumber suara, penguat suara dan penghasil suara. Sumber suara 
yang digunakan berasal dari DVD player, Tape player, mikrophon dan musik 
intrument.sedangkan untuk tingkatan kedua merupaka penguat suara atau dinamakan dengan 
amplifier.Fungsi dari penguat sura ini yaitu meningkatkan kualitas suara yang berasal dari 
sumber agar terdengar jelas oleh penonton. Sinyal analog yang berasal dari sumber suara masuk 
dalam amplifier utama diolah agar suara yang dihasilkan menjadi jernih. Kemudian setelah 
melwati amplifier utama sinyal diteruskan ke amplifier itu chanel. Masing masing Amplifier 
chanel memiliki fungsi yang berbeda beda ari amplifier chanel kemudian diteruskan ke 
rangakaian terakhir yaitu speaker. Tingakatn yang terakhir ialah speker atau pengeras suara. 
Pemasangan pengeras suara mempengaruhi kualitas suara yang didengar oleh penonton. 
Pemsangan pengeras suara yang utama dipasang disebelah kanan dan sebelah kiri panggung. 
Speaker yang dipasang di tengah biasanya digunakan untuk menmbah kejernihan suara.

Speaker yang dijual dipasaran memiliki beberapa type yaitu elektrodinamik 
speaker,speaker elektrostatik dan speaker untuk bass. Speaker elektrodnamik rangkaiannya 
seperi pada gambar yang terdiri dari plat datar, koil suara, magnet permanen dan jaring untuk 
penutup speaker. Speaker dinamik dapat digunakan untuk memfilter sinyal yang tdak sesuai 
standar seperti high frekuensi dan low frekuensi oleh karena itu dalam rangkaian 



elektrodinamika terdapat rangkaian band pass filter. Apabila sinyal yang diinginkan tidak difilter 
maka akan mempengaruhi kualitas suara yang keluar dari speaker.

Gambar 3 rangakaian speaker elektrodinamik

Gambar 3 merupakan konstruksi dari speaker elektrodinamik yang terdiri dari plat 
magnetik, koil suara, diapragma serta sistem suspensi. Plat yang terpasang pada bagian depan 
dan bagian belakang terbuat dari bahan material keramik. Diantara rangaian magnetik terdapat 
celah yang akan menimbulkan medan magnetik. Selin itu dalam rangkaian terdapat lubang udara 
untuk sirkulasi. Prinsip kerja dari sistem tersebut ialah sinyal yang masuk koil yang terhubung 
dengan terminal dan terkoneksi dengan dengan cone. Pada saat menyala maka diapragma akan 
bergerak dan menyesuaikan dengan bingkai dan menghasilkan medan magnet yang dapat 
mempengaruhi koil suara. Cone yang ideal diilustrasikan seperti sebuah piston yang bergerak 
sempurna. Pergerakan dari piston tersebut dapat mendorong udara terjadi sebuah resonansi pada 
frekuensi sehingga frekuensi pada cone menjadi rendah( pada situasi ini terjadi ransfer energi 
diudara dan berkurang akibat gaya mekanik)


