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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Setelah melaksanakan Kerja Praktik ini, dapat disimpulkan bahwa 

Membuat Audio Film Berjudul Kleang Kabur Kanginan di Lookout Pictures 

Indonesia Yogyakarta, adalah sebagai berikut: 

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

Lookout Pictures Indonesia Yogyakarta, diawali dengan mem-breakdown 

naskah. Kebutuhan suara yang direkam untuk film Kleang Kabur Kanginan 

adalah merekam dialog, ambience, dan voice over. Alat yang digunakan 

untuk merekam dialog adalah clip on, dan alat untuk merekam ambience 

menggunakan boom mic, serta alat untuk merekam voice over menggunakan 

mic direct yang terdapat pada alat recorder. 

2. Penggunaan teknik sync sound dalam pembuatan film Kleang Kabur 

Kanginan bertujuan untuk merekam suara yang dapat meningkatkan mood 

dalam cerita. Dari kelebihan menggunakan teknik sync sound dapat 

menunjang kualitas audio dalam pembuatan film Kleang Kabur Kanginan. 

Pembuatan audio yang berkualitas dalam produksi film Kleang Kabur 

Kanginan dijadikan sebagai penunjang nilai jual untuk film tersebut. 

Sehingga untuk mengahasilkan kualitas audio yang baik dibutuhkan 

pengetahuan tentang pemilihan alat-alat yang baik digunakan untuk 

merekam suara.  
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Pemilihan alat yang pertama yaitu mic. Mic yang digunakan untuk produksi 

film Kleang Kabur Kanginan adalah mic shootgun, dan ada beberapa alat 

tambahan seperti bucket, shock mount, stick boom, dan windshield. Fungsi 

dari windshield yaitu untuk menyaring suara yang masuk kedalam rekaman. 

Selanjutnya, alat yang digunakan untuk merekam dialog yaitu clip on. 

Kelebihan dari clip on yang digunakan dalam pembuatan audio film Kleang 

Kabur Kanginan yaitu tidak ada penggunaan kabel yang dapat mengganggu 

pergerakan audio recordist. 

 

5.2 Saran 

Setelah melaksanakan Kerja Praktik pada Lookout Pictures Indonesia 

Yogyakarta, Penulis mengusulkan beberapa saran, antara lain: 

1. Kurangnya sumber daya manusia pada divisi sound recordist dapat 

memperlambat dalam pengambilan suara saat syuting. Maka dari itu, 

penulis menyarankan untuk menambah sumber daya manusia dalam 

produksi film selanjutnya. 

2. Kurangnya koordinasi antara sound recordist dan penata suara 

menyebabkan terjadinya miss komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi 

antar divisi agar lebih diperhatikan. 

 


