
AUDIO MIXER

Matakuliah MULTIMEDIA I
Dyah Murwaningrum



Audio mixer adalah sebuah peralatan elektronik
yang berfungsi mencampur, pengaturan jalur
dan mengubah (mengedit) serta
mengharmoniskan sinyal-sinyal audio



 a. Summing (pencampuran), audio mixer adalah sebuah
peralatan audio yang digunakan untuk mencampur
segala sinyal audio yang masuk pada mixer dan
kemudian mengeluarkannya melalui stereo output.

 b. Processing ( pengolahan ), audio mixer dapat
digunakan untuk memproses audio. Misal:pengaturan
level (gain), harmonisasi dan dinamisasi audio
menggunakan equalizer pada audio mixer.

 c. Routing (pengaturan jalur), Dalam audio mixer input
dari perangkat audio dapat diatur apakah output
menuju main output, monitor, atau grouping. Selain
audio mixer juga dihubungkan dengan effect unit
dengan menggunakan jalur send dan return.



 INPUT
Proses
 OUTPUT



 a. Input channel adalah bagian yang digunakan
untuk memproses input audio yang masuk
kedalam audio mixer seperti untuk volume input,
frekuensi input dan balance input
 b. Main section adalah bagian yang digunakan

untuk memproses atau mencampur output dari
input channel sehingga menghasilkan 2 channel
(stereo output). Main section juga mempunyai
fungsi mengontrol audio mixer secara keseluruhan
mulai dari control grouping, Aux control, main
fader, main out dan berbagai fungsi lainnya.





INPUT CHANEL
Konektor Input

input dengan konektor XLR dan
input dengan konektor audio ¼ “.

menghubungkan input audio dengan
audio mixer.













 Insert

Penghubung mixer dengan effect unit seperti
audio reverb, audio compressor, dan audio
Expander.

(Effect unit adalah peralatan audio yang
digunakan untuk memberikan effect tertentu
pada audio)



 Gain

 Bagian dari audio mixer yang digunakan untuk
men-trigger sinyal audio yang masuk,
melemah atau menguatkan signal audio.



 Auxiliry

 Auxiliry atau Aux: mengatur level output dari
input channel dan terpisah dari output master.

(Aux memiliki jalur output tersendiri yaitu aux out 1
dan aux out 2 dihubungkan dengan speaker
monitor atau effect unit)





Equalizer

 equalizer, equalizer adalah bagian dari input
channel yang berfungsi mengatur frekuensi
audio. Biasanya dalam sebuah input channel
equalizer dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
 1) High Frekuensi
 2)   Middle Frekuensi
 3) Low Frekuensi



 PAN

Bagian dari input chanel yang berfungsi mengatur
arah suara (keseimbangan kanan dan kiri)



 PFL atau solo

(Pre Fade Listening) akan membantu untuk
mendengar (melalui headphone) channel

dengan cara mengaktifkan tombol PFL / SOLO-



 PEAK LEAD

Sebuah LED indicator untuk memantau level input
audio, jika LED PEAK menyala berarti level

audio input terlalu besar.



 MUTE

bagian yang digunakan untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan input channel.



 Channel fader

bagian yang digunakan untuk mengatur level
audio yang telah diproses oleh gain, egualizer
dan PAN sebelum masuk kedalam main section.







MAIN SECTION
 Main Output
akhir dari   sebuah audio mixer,menghubungkan
audio mixer dengan amplifer dan loudspeaker.
terdiri dari 2 bagian yaitu bagian channel left dan

channel right.
konektor   XLR   untuk   menghubungkan   dengan

audio amplifier dan loudspeaker.







 Aux Control dan Aux Out

1) Pre Fade adalah sinyal yang dikirim
sebeluM melewati fader channel

2)   Post Fade adalah sinyal yang
dikirim setelah melewati fader
channel



Main Fader

bagian  yang  berfungsi
sebagai  pengatur  level audio

yang menuju main output.



Main Insert

Digunakan untuk
menghubungkan main

section dengan effect unit.



Headphone Level dan Headphone Out

menghubungkan audio
mixer dengan
headphone.



 f.    Record Out




 Record Out adalah bagian yang digunakan
untuk menghubungkan audio mixer dengan
peralatan rekam.
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