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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Film 

Menurut  Effendi (2009: 102), film adalah media untuk merekam gambar yang 

menggunakan seluloid sebagai bahan dasarnya. Terdiri dari berbagai macam ukuran 

lebar pita, seperti 16 (enam belas) mm (mili meter) dan 35 (tiga puluh lima) mm 

(mili meter). 

Menurut  Saroengallo (2008: 11-12), ada 2 (dua) hal yang menjadi kata kunci 

pembuatan film. Keduanya saling terkait satu sama lain. Kata kunci yang pertama 

adalah waktu, dengan kesadaran bahwa waktu sangat penting, maka jadwal perlu 

disusun sedini mungkin, orang suka terpaku bahwa pembuatan jadwal berarti 

penentuan kapan persisnya film akan diproduksi. Padahal sebenarnya pengertian 

pembuatan jadwal lebih kearah berapa lama sebenarnya waktu yang diperlukan 

untuk keseluruhan proses pembuatan film tersebut. 

Kata kunci yang kedua adalah uang, biaya keseluruhan proses produksi hingga 

film diputar perlu dibuat anggaran. Dilihat dari kesiapan dana yang tersedia dari 

penanam modal, anggaran bisa dibuat dalam beberapa tahap: anggaran untuk tahap 

pengembangan (film development), tahap praproduksi dan produksi, tahap 

pascaproduksi, tahap promosi, dan tahap peredaran. 

Sedangkan menurut  Widagdo & Gora (2007: 1-2), sebuah karya film terdiri 

dari integrasi jalinan cerita. Jalinan cerita terbentuk dari menyatunya peristiwa atau 

adegan-scene. Adegan terdiri dari beberapa sudut pengambilan gambar-shot. Dengan 

demikian, penggarapan sebuah karya film yang harus diupayakan sesempurna 
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mungkin, ada beberapa shot yang biasanya perlu diulang atau diperbaiki untuk 

mendapatkan hasil yang baik. 

 

1.1.1 Prinsip Kerja Membuat Film  

Menurut Widagdo & Gora (2007: 1), dalam sebuah karya film, cerita 

disampaikan dengan media bahasa, gambar, dan suara. Disadari atau tidak, kita 

mendikte penonton untuk meyakini imajinasi film yang dikemas dalam  bahasa 

filmis tersebut, yang tentu saja membutuhkan waktu lama. Dari kedua hal tersebut 

yang terpenting adalah metode atau cara penyampaian cerita yang harus menarik dan 

menimbulakan interest audience untuk mengikuti cerita hingga usai. 

Oleh karena media andalan film adalah gambar dan suara, maka yang perlu 

diperhatikan dan diutamakan adalah kualitas audio suara dan kualitas visual gambar. 

Tak sedikit film yang gagal karena kualitas gambar yang tak begitu baik. Misalnya, 

cahaya yang kurang memadai atau fokus kamera blur dan pengambilan gambar yang 

kurang terarah serta dukungan kualitas suara yang kurang baik. 

Sedangkan menurut  Effendi (2009: 7), sekenario adalah tulang punggung 

sebuah film. Karena, dari skenario itulah semua aktifitas bertumpu. Di dalam 

skenario, semua informasi tentang suara (audio) dan gambar (visual) yang akan 

ditampilkan dalam sebuah film dikemas dalam sebuah bentuk siap pakai untuk 

produksi film. Ruang, waktu, peran, dan aksi, semua dibungkus dalam sebuah 

skenario. Oleh karena itu, sebaiknya segala hal yang terkait dengan skenario 

terutama soal hak cipta diurus tuntas sebelum sebuah produksi film dimulai. 
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1.1.2 Jenis-Jenis Film 

Menurut  Effendi (2009: 3-4), jenis-jenis film terbagi 3 (tiga) bagian, yaitu: 

1. Film Dokumenter (Documentary Films) 

Film dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk 

berbagai macam tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter tak pernah 

lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang 

atau kelompok tertentu. Film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal senyata 

mungkin. 

2. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film cerita pendek biasanya dibawah 60 (enam puluh) menit. Film cerita 

pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi seseorang 

atau sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. 

Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan fim, orang, dan 

kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan 

baik. 

3. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 

Film dengan durasi lebih dari 60 (enam puluh) menit lazimnya berdurasi 90-

100 (sembilan puluh sampai seratus) menit. Film yang diputar di bioskop 

umumnya termasuk dalam kelompok ini. Beberapa film bahkan berdurasi lebih 

dari 120 (seratus dua puluh) menit. Film-film produksi india yang cukup 

banyak beredar di indonesia, rata-rata berdurasi hingga 180 (seratus delapan 

puluh) menit. 
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1.1.3 Produksi Film 

Menurut Effendi (2009: xii), produksi film dibagi dalam 3 (tiga) bagian sesuai 

dengan penahapan yang berlaku dalam produksi film yaitu praproduksi (pre-

production), produksi (production), dan pascaproduksi (post production). Proses 

praproduksi yang baik tidaklah sekedar menyiapkan pelaksanaan shooting tetapi juga 

mempertimbangkan segala hal yang mungkin dibutuhkan pada tahapan 

pascaproduksi. Praproduksi merupakan 70 (tujuh puluh) persen dari keseluruhan 

proses shooting. Tiga bagian produksi film tersebut dijelaskan dan diuraikan sebagai 

berikut: 
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1.1.4 Kru Inti Sebuah Produksi Film 

Menurut Effendi (2009: 40-48), setidaknya ada 6 (enam) orang yang 

dibutuhkan dalam tim inti, yaitu: 

1. Produser 

Produser mengepalai departemen produksi yang biasa jadi penggerak awal 

sebuah produksi film. Sebagaimana kerap tercantum dalam opening credit title, 

ada lebih dari satu orang yang menyandang predikat setara produser dalam 

sebuah produksi film. 

a. Executive Producer(s) 

Predikat ini umumnya disandang oleh satu atau sejumlah orang yang 

menjadi inisiator produksi sebuah film. Merekalah yang bertanggung jawab 

atas praproduksi proposal dan penggaangan dana produksi pada kasus-kasus 

tertentu, produksi suatu film didanai oleh lebih dari satu institusi.  

b. Associate Producer(s) 

Associate Producer adalah satu atau sejumah orang yang punya hak 

mengetahui jalannya produksi maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

seputar produksi. Sekalipun demikian, asosiate produser tak punya hak 

untuk mencampuri segala keputusan yang diambil dalam sebuah produksi 

film 

c. Producer(s) 

Predikat ini disandang oleh orang yang memproduksi sebuah film, bukan 

yang membiayai atau menanam investasi dalam sebuah produksi film. 

Tugas seorang produser adalah memimpin seluruh tim produksi sesuai 

tujuan yang ditetapkan bersama, baik dalam aspek kreatif maupun 
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manajemen produksi, sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh 

executive producer(s). 

d. Line Producer(s) 

Line Producer tak ubahnya seorang penyelia (Supervisior), tugasnya 

membantu memberi masukan dan alternatif atas masalah masalah yang 

dihadapi oleh seluruh departemen dalam lingkup manajerial dan dalam 

batasan anggaran yang sudah disepakati. Line Producer tidak ikut campur 

dalam urusan kreatif. Dengan begitu, line producer tidak terlibat dalam 

proses casting (penentuanpemeran) dan pengembangan skenario. 

2. Sutradara 

Kerja sutradara dimulai dari membedah skenario kedalam director’s treatment 

yaitu konsep kreatif sutradara tentang arahan gaya pengambilan gambar. 

Selanjutnya, sutradara mengurai setiap adegan (scene) kedalam sejumlah shot 

menjadi shot list yaitu uraian arah pengambilan gambar dari tiap adegan. Shot 

list tersebut kemudian diterjemahkan kedalam story board yaitu rangkaian 

gambar ala komik yang membuat informasi tentang ruang dan tata letak 

pemeran (blocking) yang nantinya akan direkam menjadi sebuah film. 

3. Manajer Produksi 

Kerja seorang manajer produksi bak koordinator harian yang mengatur kerja 

dan memaksimalkan potensi seluruh departemen yang ada dalam produksi 

sebuah film. Manajer produksi ini lah yang paling bertanggung jawab dalam 

operasional produksi mulai dari tahap praproduksi hingga produksi usai. 

4. Desainer Produksi 

Tugas utama seorang desainer produksi adalah membantu sutradara 
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 menentukan suasana dan warna apa yang akan tampil dalam film. Desainer 

produksi menerjemahkan apa yang jadi keinginan kreatif sutradara dan 

merancangnya. Desainer produksi kemudian membimbing story board artist 

(juru gambar story board) untuk menghasilkan story board yang sesuai. 

5. Penata Fotografi 

Melalui diskusi dengan desainer produksi, sutradara, asisten sutradar, dan 

penata artistik, penata fotografi mendapat gambaran lengkap tentang apa saja 

yang berlangsung dalam set, bagaimana sebuah adegan berlangsung dan efek 

apa yang ingin dicapai. Kemudian ia merancang tata cahaya dan tata kamera 

yang sesuai, kemudian menyusun daftar seputar lampu yang akan dipakai, 

kamera yang dibutuhkan, jenis film, lensa dan filter lensa, serta peralatan 

khusus lainnya. 

6. Asisten Sutradara 1 (satu) 

Ditahap praproduksi, diperlukan seseorang untuk membantu sutradara 

menerjemahkan hasil director’s treatment kedalam script breakdown dan 

shooting schedule. Orang ini diberi predikat asisten sutradara 1 (satu). Asisten 

sutrada 1(satu) ini juga lah yang mendiskusikan segala keperluaan shooting 

dengan manajer produksi. 

 

Selain tim inti yang sudah disebutkan diatas, menurut Saroengallo (2008: 105-

112), ada 3 (tiga) bagian yang juga termasuk dalam tim inti produksi film, yaitu: 

1. Perekam suara 

Untuk syuting yang menggunakan sync sound, sebaiknya rekaman suara 

didapatkan semaksimal mungkin pada saat pengambilan gambar. Tidak hanya 

untuk mengatasi lip sync di dalam gambar pada saat editing, tetapi terutama 
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faktor penjiwaan peran yang idealnya tidak hanya dari ekspresi fisik tetapi juga 

tercermin dalam ekspresi suara atau dialog. 

2. Pengarah artistik 

Bila seorang pengarah fotografi bertugas menvisualkan visi sutradara terhadap 

skenario, maka tanggung jawab pengarah artistik adalah membendakan visi 

tersebut agar bisa direkam oleh pengarah fotografi. Untuk itu seorang pengarah 

artistik tidak hanya harus bisa bekerja sama dengan sutradara, ia juga harus 

memahami gagasan sutradara, bahkan harus bisa menangkap hal-hal yang tidak 

diutarakan secara eksplisit oleh sang sutradara. Seorang pengarah artistik yang 

baik akan dituntut untuk bisa memperkaya gagasan yang diinginkan oleh 

sutradara. 

3. Penyunting 

Penyuntingan dibagi dalam penyuntingan gambar dan suara, namun 

penyunting yang dimaksuddalam kru inti sebuah pembuatan film adalah orang 

yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyuntingan hingga menjadi 

sebuah film yang utuh, gambar maupun suara. Penyunting suara termasuk 

bagian dari tim penata suara yang akan mendesain keseluruhan suara atau 

bunyi dalam sebuah film. Perekam suara merupakan ujung tombak tim penata 

suara di lapangan. Sedangkan penyunting gambar adalah orang yang 

melakukan pemilihan gambar, “menjahit” gambar menjadi satu kesatuan cerita, 

di bawah pengarahan dan pengawasan penyunting. 
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1.2 Recording 

1.2.1 Pengertian Recording (merekam) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 737), Rekaman berasal dari 

 kata dasar rekam yang diantara artinya adalah alur-alur bunyi (suara) pada piringan 

hitam, dan sebagainya. Rekaman berati sesuatu yang direkam dapat berupa suara, 

gambar atau cetakan dan sebagainya. Media rekaman ini bisa berupa suara musik, 

suara manusia, suara binatang atau yang lainnya yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran. Alat perekam mempunyai 3 buah puting (head) yaitu: puting 

perekam (record head) untuk merekam suara, puting suara (play head) untuk 

menghasilkan suara, dan puting penghapus (erax head) untuk menghapus suara. 

 

3.2.2  Pengenalan Recording 

Menurut Musfiya (2011: 10), recording atau merekam adalah proses 

dokumentasi suatu kegiatan dalam bentuk file atau data. Kegiatan yang dapat 

didokumentasikan seperti suara, gambar mati, objek bergerak, dan tulisan. Tujuan 

dari rekaman itu sendiri yaitu, agar suatu kegiatan yang pernah dilakukan dapat 

dilihat kembali, didengar, dan diingat. Media atau alat yang dapat melakukan 

dokumentasi/merekam kegiatan juga memiliki fungsi dan kegunaannya masing-

masing. Untuk merekam gambar bergerak menggunakan Video recording. Alat ini 

dapat merekam object bergerak misalnya orang yang sedang menari, berlari, dan 

lain-lain. 

Selain merekam objek bergerak alat ini juga dapat merekam suara sekaligus. 

Alat yang hanya digunakan untuk merekam suara dinamakan sound recording 

(perekam suara), digunakan untuk merekam percakapan manusia, suara hewan, alat 

musik, dan apapun benda yang mengeluarkan suara. Alat ini hanya dapat merekam 
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suara tidak dapat merekam objek bergerak. Untuk merekam objek tak bergerak atau 

merekam objek bergerak menjadi tak bergerak digunakan alat yang diberi nama 

kamera photo. 

 

3.2.3  Jenis Media Rekam 

Menurut Sukiman (2012: 157-160) peralatan media rekaman telah mengalami 

perkembangan sedemikian rupa dari waktu kewaktu. Tahapan-tahapan 

perkembangan media setidaknya telah mengalami empat fase, yaitu gramophone, 

tape recording, multitrack recording, dan digital recording. 

1. Gramophone 

Gramophone adalah satu-satunya alat perekam dan playbacak yang umum 

digunakan, tetapi zaman mulai berubah dan mulai muncul peralatan-peralatan 

yang lebih canggih sehingga alat ini tidak layak untuk digunakan. 

2. Tape recording 

Tape recording disini menggantikan phonograph dan recording optical karena 

lebih mudah dan biaya yang lebih terjangkau. tape mulai popular pada tahun 

1950-an perkembangan tape recording ini membawa perubahan yang pesat 

dalam membuat musik, proses edit menjadi mudah. Dengan adanya tape 

recording proses penambalan dan edit yang lebih mudah, berbagai kesalahan 

dapat diperbaiki dengan mudah. 

3. Multitrack Recording 

Pada tahun 1940-an dimulainya eksperimen dengan menggunakan multitrack 

recording yang terus berkembang menjadi lebih rumit hingga tahun 1960-an. 

Dengn adanya multitrack recording, teknik merekam dengan memisahkan grup 

artis dapat dilakukan juga dapat mengeluarkan efek suara stereo. 
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4. Digital Recording 

Music Digital Recording (MDR) adalah sebuah teknik sistem rekaman musik 

secara digital dengan mempergunakan alat-alat digital, yang akhir-akhir ini 

telah banyak beredar seiring dengan berkembangnya teknologi komputerisasi 

itu sendiri. 

 

1.3 Suara 

3.3.1 Pengertian Suara 

Menurut Zukmadini (2015: 8) suara adalah pemapatan gelombang longitudinal 

yang merambat melalui medium, yaitu cair, padat dan gas. Kebanyakan suara 

merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara teoritis dapat 

dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau frekuensi yang diukur dalam Hrtz (Hz) dan 

amplitudo atau kenyaringan bunyi dengan pengukuran dalam disebel. Manusia 

mendengar bunyi saat gelombang bunyi yaitu getaran di udara atau medium lain 

sampai ke gendang telinga manusia. Batas kira-kira dari 20 Hz sampai 20 kHz pada 

amplitudo umum dengan berbagai variasi dalam kurva responsnya. 

 

3.3.2  Proses Penataan Suara Dalam Film 

Menurut Effendi (2009: 69) proses penataan suara yang dilakukan di film ada 

di tahap pasca produksi yaitu proses penggabungan gambar, narasi, sound effect, dan 

musik dalam proses mixing. Narasi yang sudah direkam dan ilustrasi dimasukkan ke 

dalam hasil editing on line sesuai dengan petunjuk atau ketentuan yang tertulis dalam 

naskah editing. Kesinambungan antara sound effect, suara asli, suara narasi dan 

musik harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu dan 

terdengar jelas. Musik dalam film sangat berperan dalam menciptakan suasana atau 
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mood sebuah film. Dari musik yang ada pada film, kita dapat mengetahui apakah 

film itu bernuansa sedih, ceria, menyekaramkan, menegangkan, lucu, dan 

sebagainya. 

 

3.3.3  Peran Penata Suara 

Menurut Umbara & Pintoko (2010: 152), Penata Suara adalah seorang yang 

bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan audio, konsep serta 

kualitas audio yang dihasilkan.  Desain penata suara / audio apakah itu dialog, 

monolog, musik atau efek suara membantu memperkuat suasana atau mood yang 

ingin dicapai oleh sebuah film atau drama. Desain tata suara yang baik sebaiknya 

dialog dan efek suara dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi film yang 

dibuat. Perencanaan tata suara juga membantu para kru yang bertanggung jawab 

menangani suara tahu pasti apa yang harus mereka kerjakan. 

Menurut Effendi (2009: 67), untuk menciptakan dan merekam suara, penata 

suara harus memahami karakteristik dasar yaitu : frekuensi dan amplitudo. Frekuensi 

adalah banyaknya getaran perdetik  dalam arus listrik yang terus berubah dan 

amplitudo merupakan tinggi maksimum dari sebuah gelombang. Selain itu seorang 

penata suara harus peka terhadap penyimpangan audio yaitu : distorsi dan noise. 

Distorsi adalah adanya perubahan yang tidak diinginkan dalam sinyal audio, pada 

umumnya disebabkan oleh usaha untuk mendapatkan perekaman tingkat sinyal audio 

yang terlalu tinggi untuk peralatan. Sedangkan noise adalah suara yang tidak 

dikehendaki yang masuk ke dalam audio. 

 


