
 73 

6. Kartu Suara 
 
Obyektif : 

ü Anatomi 
ü Model 
ü Fitur 
ü Cara Kerja 

 
Suara yang ada pada komputer yang dapat memberi 
tahu anda apabila ada email dapat dimungkinkan 
apabila anda memiliki Kartu Suara (Sound Card).  
Sebelum lahirnya kartu suara, PC hanya terbatas untuk 
bunyi ‘beeps’ yang keluar dari speaker kecil pada casing 
yang dihubungkan pada motherboard.  
Pada akhir 1980, kartu suara mulai mengambil posisi 
penting pada lahirnya PC multimedia dan mengantarkan 
games pada level yang bergengsi. 
Dilanjutkan pada tahun 1989, Creative Labs 
memperkenalkan kartu suara Creative Labs Soundblaster®, banyak perusahaan kompetitor 
lainnya meneruskan kompatibilitas (penempatan IRQ, DMA) pada Soundblaster® ini untuk 
produk kartu suaranya. 
 
6.1. Anatomi 

 
Sound card umumnya memiliki : 
o DSP – Digital Signal Processor, yang mengurus pekerjaan sinyal suara. 
o DAC – Digital to Analog Converter, yang mengkonversi pekerjaan sinyal 

dari digital ke speaker analog, namun saat ini kartu suara telah berhasil 
melahirkan konektor digital (seperti pada kartu grafik – DVI) untuk suara 
yaitu SPDIF (Sony Phillips Digital InterFace) yang memungkinkan lahirnya 
suara murni digital pada speaker yang mendukung teknologi ini. 

o ADC – Analog to Digital Converter, yang mengkonversi sinyal yang datang 
ke komputer seperti melalui port line-in ataupun microphone ke sinyal digital 
yang dimengerti oleh komputer. 

o ROM – Read Only Memory dan/atau Flash Memory untuk menyimpan data 
konfigurasi seperti bank suara MIDI dan lain sebagainya. 

o MIDI – Musical Instrument Digital Interface (dapat dikonversi dari port 
joystick, namun konverter dijual terpisah), digunakan untuk perangkat MIDI 
external seperti keyboard, drum, dan lain sebagainya. 

o Jacks – untuk konektifitas ke speaker dan microphone, juga line in dan line 
out. 

o Game Port – digunakan untuk konektifitas ke joystick atau gamepad. 
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6.2. Model 
 
Kartu suara hadir pada sistem bisa melalui beberapa cara, adalah sebagai 
berikut : 
 

6.2.1. Card 
 
Saat ini kartu suara menggunakan interface PCI (Periperhal Component 
Interconnect) slot, dan untuk model yang lama mengandalkan ISA (Industry 
Standard Architecture) slot.  

 
Gambar 6.2.1.a. Kartu Suara PCI 

Terkadang, berbeda merek manufaktur menggunakan chipset yang sama, 
chipset kartu suara datang dari vendor partai ketiga (seperti chipset 
motherboard). Namun manufaktur kartu suara memberikan berbagai variasi 
fungsi tambahan agar tampak menarik. 
 

6.2.2. Built-in 
 
 
Banyak dari motherboard saat ini telah mengintegrasikan kartu suara pada 
Chipset, sehingga ini memberikan ketersediaan atas slot menjadi lebih banyak 
dan dapat digunakan untuk periperhal lainnya. 

  
                Gambar 6.2.2.a. 

 
                 Gambar 6.2.2.b, 

Pada gambar 6.2.2.a. : 
20 – Chipset Kartu Suara 
 
Pada gambar 6.2.2.b. : 
28 – Jack Analog Speaker 
29 – Jack Analog Line-in 
30 – Jack Analog Line-out 
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Kartu suara terhubung ke : 
• Headphones 
• Speaker 
• Analog input seperti : 

v Microphone 
v Radio 
v Tape deck 

• Digital input seperti : 
v Digital Audiotape (DAT) 
v CD Audio dari CD-ROM drive 

• Analog output seperti : 
v Tape deck 

• Digital output seperti : 
v DAT 
v SPDIF 

 
6.3. Fitur 

 
Fitur kartu suara saat ini sangat bervariasi, adalah sebagai berikut : 
 

6.3.1. Speaker 
 
Fitur yang paling penting adalah jumlah speaker yang mampu didukung, seperti 
anda ketahui apabila anda datang ke bioskop anda menikmati emosi dari sebuah 
film melalui tata suara yang baik, maka akan dijelaskan mengenai teknologi yang 
ada, adalah sebagai berikut : 
 

6.3.1.1.  Stereo – Dual Channel 
 

Monitor

Audience

 
Gambar 6.3.1.1.a. 

 
Stereo seperti pada ilustrasi 6.3.1.1.a., ini adalah fitur untuk speaker yang 
paling sederhana. 
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6.3.1.2.  Quadraphonic – Quad Channel 
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Gambar 6.3.1.2.a. 

 
Untuk model ini menggunakan suara 2 kanal, yaitu untuk front (depan) dan 
rear (samping), untuk kartu suara model ini telah didukung oleh kartu suara 
SoundBlaster Live!, pada kartu suara ini mendukung teknologi andalannya 
seperti EAX dan Dolby Pro Logic 
Banyak game yang mendukung teknologi surround menggunakan metode 
EAX dalam implementasinya. 
 

6.3.1.3. TruSurround – 5.1 Channel 
 
Untuk model ini telah lahir metode Sub untuk LFE (Low Frequency Effect) 
dan Center untuk Vocal, sehingga apabila anda melihat film maka suara 
akan timbul pada speaker Center. 
Soundblaster Audigy untuk Kartu suara PCI dan Sounblaster Extigy untuk 
Kartu Suara External menggunakan koneksi USB. Ada beberapa Kartu 
Suara yang telah menerima sertifikasi dari THX Lucasarts dalam masalah 
tata suara. 
 

 
Gambar 6.3.1.3.a. 

 
6.4. Cara Kerja 

 
Biasanya kartu suara melaksanakan 4 pekerjaan penting untuk suara adalah 
sebagai berikut : 
o Memainkan audio yang telah terekam pada media penyimpanan, model file 

audio tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 
§ CD-DA : Compact Disc Digital Audio, ini memainkan lagu dari yang 

telah terekam pada plat CD Audio. 
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§ MP3 : File yang dilahirkan dari Fraunhoffer University, adalah model 
suara digital yang telah dikompresi. 

§ WMA : Windows Media Audio, adalah kompresi yang menjadi 
standar dari Microsoft, umumnya PDA Pocket PC menggunakan 
model kompresi ini. 

o Merekam audio dari berbagai model media dari sumber external, seperti 
microphone dan line-in. 

o Men-sintesa suara (Synthesize). 
o Memproses suara yang ada. 

 
DAC dan ADC bekerja untuk memberikan jalur untuk suara masuk dan keluar 
dari kartu suara, sementara DSP yang bekerja untuk memproses suara yang 
masuk dan keluar tersebut. 
DSP juga bekerja untuk setiap perubahan pada suara, seperti echo dan reverb, 
DSP memfokuskan pekerjaan sebagai processor suara. 
 
FM Synthesizer 
 
Kartu suara model lampau menggunakan topologi FM Synthesize untuk 
pemrosesan suara MIDI, cara kerjanya adalah dengan mengambil tone dari 
variasi frquency yang ada lalu disesuaikan dengan permintaan tone MIDI 
tersebut, seperti contoh kita minta suara trumpet maka FM Synth akan berusaha 
mencarikan variasi frequency yang cocok untuk dijadikan suara trumpet. 
 
Wavetable Synthesizer 
 
Kartu suara modern bekerja lebih baik dalam pemrosesan suara MIDI, dimana 
dia telah merekam suara aktual dari berbagai model instrumen dan disebut 
sebagai sample, lalu sample tersebut dinaik turunkan nadanya misalnya nada 
Cminor, Cmayor, Dminor, Dmayor, dengan tingkat akurasi yang sangat baik. 
Kartu suara model ini telah ada sejak model Soundblaster AWE32 dilahirkan. 
Namun masalah biaya yang menjadi sandungan teknologi ini, sehingga kartu 
suara pada umumnya menggunakan teknologi FM untuk menekan harga 
seminimal mungkin, bahkan hampir seluruh notebook mengandalkan FM. 
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