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Teknologi Digital, Produksi Audio VisualPentingnya akan sebuah pesan atau informasi yang 

dapat diterima dengan baik dan secara aktual baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 

komunikan dari komunikator sangat tregantung dari media yang digunakan .oleh karena itu 

diperlukan adanya suatu terobosan baru akan sebuah teknologi modern dimana teknologi 

tersebut dapat membuat suatu media penyampai pesan dapat berfungsi lebih efektif dan efisien 

Mengikuti perkembangan teknologi informasi secara global maka diperlukan sebuah teknologi 

informasi yang dapat memberikan kemudahan serta kecepatan dalam penyampaian pesan yang 

ada. Serta dalam prosesnya diperlukan sebuah media proses yang dilihat dari efisiensi memiliki 

keunggulan lebih dari teknologi yang ada sebelumnya. 

Maka permasalahan diatas amatlah penting untuk diteliti tentang bagaimana proses penggunaan 

teknologi digital pada produksi audio visual hingga menjadi media informasi dan ke-efisienan 

teknologi digital dalam penyampaian informasi atau pesan dari komunikator ke komunikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan teknologi digital pada produksi 

audio visual dan mengetahui efisiensi produksi penggunaan teknologi digital audio visual dalam 

penyampaian informasi pada khalayak melalui media televisi. Guna mengetahui bagaimana 

proses penggunaan teknologi digital pada produksi audio visual serta efisiensi teknologi digital 

tersebut dalam penyampaian informasi pada media televisi , digunakan analisis komparatif 

karena melakukan uji coba penggunaan teknologi digital dan teknologi analog sebagai 

pembanding untuk membuktikan fakta dan ke-efisieanan teknologi tersebut. Tipe penelitian 

deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara utuh tentang suatu obyek, kondisi atau 

fenomena tertentu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan kita melihat 

suatu fenomena atau keadaan-keadaan secara holistik atau utuh., untuk teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara melakukan uji coba dengan menggunakan teknologi digital dan analog 

pada produksi audio visual, dokumentasi, analisis data yaitu sebagai proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data, 

teknik keabsahan data dalam hal ini menggukana teknik triangulasi dan kecukupan referensial. 

Teknik triangulasi menurut Moleong ( 2001 : 1978 ) adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut. Menurut Guba dan Lincoln ( 1981 : 313 ) konsep kecukupan 

referensial sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk 

keperluan evaluasi dalam proses analisis data dan penafsiran data. 

Hasil analisis memperlihatkan bahwa proses produksi audio visual denggan menggunakan 

teknologi digital lebih hemat dan lebih efisien baik waktu, pengerjaannya penggunaan peralatan 

yang tidak terlalu rumit. Sedangkan dalam penggunaan teknologi analog harus memiliki biaya 

yang besar, dalam pengerjaannya membutuhkan waktu yang panjang . disini bisa kita lihat 

bahwa hasil dari penggunaan teknologi digital ternyata mampu membuat sebuah kecanggihan 

akan sebuah tenologi modern dimana dapat lebih mengefektifkan dan lebih mengefisiensikan 

sebuah media dalam menyampaikan pesan atau informasi secara aktual dari komunikator ke 

komunikan. 



 


