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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan salah satu pendidikan formal terakhir yang 

ditempuh sebelum terjun ke dunia kerja. Berbekal pendidikan yang diperoleh dari 

kampus, mahasiswa kelak dapat memasuki dunia kerja dan menerapkan disiplin 

ilmu yang diperoleh semasa menjalani perkuliahan. Penerapan sebuah ilmu 

memerlukan landasan teori yang kokoh, yang didapat dari bangku perkuliahan, 

sedangkan bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja belum memiliki 

pengalaman yang cukup. Oleh karena itu praktik kerja lapangan diperlukan bagi 

mahasiswa untuk mengenal seluk beluk dunia kerja yang nantinya akan dijalani. 

Kerja Praktik merupakan ajang untuk menguji kemampuan dan mental 

mahasiswa untuk bertanggung jawab dan professional dalam bidangnya. 

Kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja merupakan bukti nyata bahwa 

mahasiswa telah siap untuk bekerja dan memberikan sepenuhnya wawasan dan 

kemampuan yang telah diperoleh selama melaksanakan pendidikan. 

Perkembangan seni media rekam akhir-akhir ini terjadi peningkatan, hal ini 

terjadi karena banyaknya jasa yang ditawarkan dalam bentuk videografi dan 

fotografi. LookOut Picture Indonesia adalah salah satu rumah produksi yang 

berkembang pesat, inilah yang menjadi pertimbangan untuk melakukan Kerja 

Praktik di LookOut Picture Indonesia. LookOut Picture Indonesia memiliki kantor 

yang beralamat di Jalan Gedongkiwo MJ I No.29 Bantul, Yogyakarta. Suasana 

kerja yang santai tapi serius di Look Out Picture Indonesia membuat rasa nyaman 
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tersendiri bagi tenaga kerja magang, dengan begitu lebih mudah untuk bertukar 

pendapat ataupun memberikan gagasan baru dalam proses kerja. 

Setiap pekerjaan atau dalam sebuah produksi film di Lookout Pictures 

Indonesia dibagi menjadi beberapa kru, diantaranya: produser, sutradara, 

kameramen, artistik, lighting, wardrobe dan audio. Audio mimiliki peran penting 

dalam produksi sebuah film, karena audio dapat mendukung visual dalam 

pembuatan film tersebut. Dalam kru audio dibutuhkan skill kepekaan terhadap 

suara dan pengetahuan tentang musik agar bisa menentukan suara yang 

dibutuhkan dan musik yang dapat mendukung film tersebut. Kru audio dibagi 

menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: audio recordist, sound designer dan musik 

ilustrasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah, 

yaitu bagaimana membuat Audio film berjudul Kleang Kabur Kanginan di 

Lookout Pictures Indonesia Yogyakarta. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan batasan 

masalah sebagai berikut:  

1. Proses perekaman audio dalam produksi film Kleang Kabur Kanginan. 

2. Pembuatan audio menggunakan teknik sync sound dalam produksi film 

Kleang Kabur Kanginan. 
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1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan pun dapat ditentukan. 

Tujuan dari kerja praktik ini yaitu membuat Audio Film Berjudul Kleang Kabur 

Kanginan di Lookout Pictures Indonesia Yogyakarta. 

 

1.5 Manfaat 

Setelah mengikuti kerja praktik, manfaat yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Melatih mental dan mengasah skill untuk mempersiapkannya di dunia 

kerja. 

b. Memperdalami kemampuan secara komperhensif dengan mengamati 

secara langsung di lapangan dan menerapkan ilmu-ilmu yang telah 

didapat dari bangku perkuliahan. 

c. Mengembangkan sikap profesional dan kemampuan bekerja dalam 

sebuah team work selama di lapangan. 

d. Sebagai sarana orientasi kerja, sehingga pengalaman yang diperoleh 

dapat dipergunakan sebagai persiapan diri dalam menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Salah satu cara evaluasi dari pencapaian materi ajar. 

b. Menjalin kerja sama dengan pihak industri atau perusahaan. 

c. Mendapatkan informasi dari industri atau perusahaan tentang standart 

kualitas kerja yang dibutuhkan. 
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3. Bagi Perusahaan Tempat Kerja Praktik 

Bagi perusahaan tempat kerja praktik manfaat yang didapat adalah 

mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang 

praktik kerja.  


