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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Film Seluloid 

Menurut Read & Meyer (2000) material yang digunakan dalam film (motion 

picture) tidak berbeda dengan material yang digunakan dalam fotografi. Film  

terdiri dari dua layer yaitu film base dan emulsi. Umumnya kedua lapisan ini 

disatukan oleh lapisan pengikat khusus. Ketebalan film dapat berbeda-beda, 

tergantung dari produsennya, dan tipe filmnya. Umumnya antara 120 sampai 145 

µm (mikrometer). Emulsi juga memiliki ketebalan yang bervariasi antara 3% 

sampai 10% dari total ketebalan film. Selain itu emulsi untuk film berwarna juga 

lebih tebal daripada emulsi film hitam putih (hlm. 19-20). 

 

Gambar 2.1. Struktur Film Dalam Penampangnya 

(Read & Meyer, 2000, hlm. 19) 
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Fundamental dari industri motion picture (film) dulu dan sekarang menurut Read 

& Meyer (2000)  sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya film dicetak dalam dua bentuk, yaitu original negative film 

(film yang dipakai pada saat proses syuting) dan print film (film yang dicetak 

untuk pemutaran di bioskop). Sekilas kedua bentuk film ini terlihat mirip 

namun mereka memiliki spesifikasi dan tujuan yang berbeda. Kedua tipe film 

ini saling melengkapi sebagai suatu kesatuan dan dirancang untuk digunakan 

bersama. Kerusakan atau kehilangan pada salah satunya akan mengurangi 

value dari film tersebut. Kehilangan keduanya berakibat fatal kehilangan film 

secara keseluruhan;  

2. Terdiri dari susunan rangkain foto yang menangkap gambar gerakan secara 

beruntun. Foto-foto ini diambil dengan kecepatan konstan dan diputar dengan 

kecepatan yang sama saat difilmkan; 

3. Base film adalah plastik film transparan dan emulsi fotografi dari gelatin 

alami serta garam perak peka cahaya yang melekat pada base film; 

4. Pergerakan film di kamera maupun di proyektor dilakukan secara selang 

seling. Diangkut oleh sproket (roda gigi untuk memutar film pada mesin) 

dengan terikat pada lubang perforasi (lubang kecil yang berada di pinggir 

film). Sproket dan perforasi ini menentukan sinkronisasi antara frame, shutter 

kamera, gate printer, dan shutter proyektor sepanjang proses syuting, 

laboratorium, dan urutan proyeksi  (hlm.19). 
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2.2. Kerusakan Pada Film 

Menganalisis kerusakan pada fisik film itu penting agar penanganan yang tepat 

dapat segera dilakukan. Selain itu, hal tersebut juga mempermudah langkah 

berikutnya yaitu merestorasi. Untuk dapat mengidentifikasi kerusakan-kerusakan 

apa saja yang terdapat pada bentuk fisik film, diperlukan lensa yang dapat melihat 

10 kali lipat dan sebuah kotak cahaya pada dasar meja.  

 Dengan peralatan tersebut, refleksi cahaya yang kuat dari kotak cahaya 

dapat terlihat jelas kualitas gambar film (Read & Meyer, 2000). Berikut kerusakan 

fisik yang mungkin terjadi pada fisik film: 

1. Shrinkage (Penyusutan Film) 

Penyusutan pada film diakibatkan hilangnya kadar air yang berada di base dan 

emulsi film. Menguapnya zat pelarut yang ditambahkan ke base film oleh bagain 

manufacturing  dan hilangnya plasticizer yang membuat base film menjadi lebih 

fleksibel. Penyusutan film ini dapat terjadi dikarenakan perubahan dari keadaan 

stok film dengan kondisi penyimpanannya yang panas dan kering yang berujung 

pada hilangnya kelembaban film (hlm. 85). 

2. Brittleness (Kerapuhan Film) 

Penyusutan dan kerapuhan film merupakan jenis kerusakan film yang saling 

berkaitan. Keduanya diakibatkan oleh hilangnya kelembaban dan kelenturan 

plasticizer pada base dan emulsi film. Film yang mengalami kerapuhan akan 

menjadi sangat rentan (hlm. 87). 
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3. Buckle 

Buckle adalah sebuah kondisi dimana film memiliki bentuk yang melengkung dan 

bila diletakan di meja, film tersebut tidak rata. Hal ini dapat terjadi karena kondisi 

penyimpanan yang sangat kering. Gulungan film bagian luar yang terpapar lebih 

dulu akan kehilangan kelebaban lebih cepat daripada bagian dalam. Ini akan 

mengakibatkan perubahan bentuk gulungan film bagian luar. 

 Perawatan pemolesan yang dilakukan untuk mengurangi scratches pada 

film, bila dilakukan dengan buruk juga dapat mengakibatkan film melengkung. 

Faktor lain yang dapat membuat kondisi buckle juga disebabkan oleh perbedaan 

ukuran film dengan alat proyektornya (hlm. 87). 

4. Scratches (Goresan) 

Sudah hal umum bila film-film lama memiliki bentuk fisik dan karakteristik yang 

banyak goresan- goresannya. Beberapa sekolah akademi perfilman melihat bahwa 

goresan tersebut merupakan bukti otentik dari 'patina' pada masa itu dan dianggap 

sebagai warisan sinematografi. Namun beberapa pihak juga menganggap 

scratches tersebut adalah hal yang menggangu sehingga harus dihilangkan (hlm. 

87).  

5. Drying Marks (Tanda atau bercak bekas pengeringan) 

Saat proses penangkapan gambar pada film, emulsi yang tidak mengering secara 

merata akan menimbulkan bercak kering di film. Ada pengarsipan film yang 
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menemukan bercak kering pada film berusia 80 tahun. Mencuci ulang filmnya 

dapat mengurangi atau menghilangkan hampir seluruh bercak kering ini (hlm. 89). 

6. Dirt (Kotoran/ Debu) 

Ada beberapa situasi yang dapat menyebabkan debu menempel pada film. 

Beberapa diantaranya terkena sidik jadi yang mengandung bahan kimia, jamur 

film, polusi yang berminyak, terkena minyak dari proyektor. Debu melengket 

pada permukaan yang kotor (hlm. 90).  

7. Damage to Perforations (Kerusakan pada lubang perforasi) 

Berbeda dengan zaman dahulu, peralatan yang digunakan sekarang untuk 

melakukan pemutaran film dibuat untuk memperlakukan fisik film dengan baik. 

Zaman dulu, banyak alat-alat yang dapat menyebabkan kerusakan pada film 

seperti drives dan sprockets. Karena lubang perforasi sangat rentan untuk 

mengalami kerusakan, hal ini membuat penyimpanan film menjadi sulit. Untuk 

mengurangi kerusakan lebih lanjut, film harus diperlakukan dengan baik selama 

proses sinkronasi (hlm. 90). 

8. Tears (Robek) 

Semua film yang robek sebenarnya dapat diperbaiki hanya saja perbaikan tersebut 

akan bisa dilihat pada gambar. Selain itu kualitas film yang dicetak juga akan 

menurun. Langkah pertama untuk menyambungnya adalah mencocokkan film 

yang terrobek. Hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Salah satu metode 

yang sangat membantu adalah menggunakan Double-tape. Double-tape juga 
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direkomendasikan untuk menghilangkan debu atau minyak. Hindari gelembung 

udara pada saat penyambungan agar tidak terlihat pada saat film diputar (hlm. 91). 

9. Damage by Fungus and Bacteria 

Kondisi penyimpanan film sangat mempengaruhi kesehatan dan umur film. 

Kondisi penyimpanan yang panas dan kering dapat terjadi penyusutan film. 

Sebaliknya, penyimpanan di suhu dan kelembaban yang tinggi juga tidak baik 

bagi film karena akan menimbulkan tumbuh jamur dan bakteri pada emulsi film.  

 Beberapa jenis jamur dan bakteri hanya menempel dan tidak merusak 

permukaan film, jenis ini dapat dibersihkan dengan larutan pembersih. Jenis 

lainnya dapat begitu merusak fisik film dan akan meninggalkan bekas yang 

permanen (hlm. 96). 

2.3. Restorasi Film 

Kerusakan yang terjadi pada film tidak dapat dihentikan. Namun ada cara untuk  

memperlambat proses tersebut yaitu dengan melakukan pelestarian. Jika 

kerusakan yang terjadi sudah parah, maka langkah yang perlu diambil adalah 

dengan melakukan restorasi.  

Dalam bukunya Enticknap (2013) menganggap restorasi film bukanlah hal 

baru. Pada dasarnya restorasi film menciptakan kembali pengalaman menonton 

film hasil restorasi, seperti saat pengalaman menonton film orisinalnya (hlm. 11). 

 Read & Meyer (2000) menyebutkan restorasi film adalah bentuk 

penggandaan. Restorasi film bertujuan untuk menyelamatkan film hasil restorasi. 
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Penduplikasian ini menggunakan film orisinil sebagai sumber restorasi, akibatnya 

setiap kegiatan dupliasi tersebut akan mempengaruhi film aslinya karena terpapar 

bahan-bahan kimia. Menjaga kondisi penyimpanan film juga penting untuk 

menambah rentang masa hidup film selama mungkin. Namun tidak dapat 

dipungkiri suatu hari film akan mengalami degradasi dan hanya dapat 

diselamatkan melalui restorasi. Cara  ampuh lain untuk melestarikan film-film 

tersebut adalah dengan mengonversikan hasil restorasi ke dalam stok film modern 

(hlm.1). 

Film-film yang diproduksi beberapa tahun hingga puluhan tahun lalu 

banyak yang telah hilang rekam jejaknya. Apabila masih ada, jarang berada dalam 

kondisi yang terawat. Beberapa  disebabkan oleh alasan ekonomi (film diabaikan 

atau dihancurkan kerena sudah tidak menguntungkan), alasan praktis (ingin 

mempergunakan ruang yang diperuntukkan menyimpan tumpukan film), serta 

alasan estetika (film lama dianggap 'primitif' untuk film yang semakin 'canggih'). 

Meskipun tanpa kelalaian dan campur tangan manusia, film dapat hancur dengan 

sendirinya. Seiring waktu film akan mengalami dekomposisi akibat senyawa 

kimia yang terdapat dalam kandungan film bersifat tidak stabil (Read & Meyer, 

2000, hlm. 2). 
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Gambar 2.2. Tahapan Restorasi 

(https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20180330081715-223-287012/restorasi-menyulap-film-

lama-jadi-baru, 2018 ) 
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2.4. Tahap Restorasi 

Dalam melakukan proses restorasi terdapat beberapa tahapan tahapan yang harus 

dilewati. Enticknap (2013) dalam bukunya menjelaskan tahapan-tahapan tersebut 

sebagai berikut: 

1. Technical Selection (Pemilihan Teknis)  

Sebelum metode restorasi ditentukan menggunakan teknik foto kimia atau 

menggunakan duplikasi digital, yang melakukan restorasi harus mengidentifikasi 

elemen-elemen atau bagian mana yang akan di restorasi. Setiap melakukan 

duplikasi menggunakan teknik fotokimia, hal tersebut akan merubah estetika 

fotografi dari gambar itu sendiri.  Beberapa bahkan mengalami penurunan 

kualitas. Namun yang perlu diingat, penonton film tidak pernah melihat film 

original sebelum dilakukannya restorasi jadi mereka tidak akan terlalu menyadari 

perbedaannya (hlm. 82). 

2. Physical Repair of Film Elements (Perbaikan Fisik) 

Setelah selesainya identifikasi terhadap bagian-bagian yang memerlukan 

perbaikan fisik. Kemudian dilakukan pemilihan teknik untuk perbaikan.  Setiap 

orang yang terlibat dalam melakukan restorasi pasti memiliki interpretasi sendiri 

mengenai teknik apa yang paling baik untuk digunakan. Terkadang hal ini bisa 

menimbulkan konflik antara satu sama lain. Sebisa mungkin perbaikan fisik harus 

efektif, dalam arti memiliki resiko yang paling kecil, biaya yang paling murah, 

dan pekerjaan yang paling sederhana. Namun yang paling diutamakan adalah 

meminimalisir resiko (hlm. 84).  
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Gambar 2.3. Perbaikan Film 35mm yang Robek Mencapai 4 Frame Menggunakan 

adhesive tape 

(Enticknap, 2013, hlm. 86) 

 

3. Film Cleaning (Pembersihan Film) 

Pembersihan film adalah metode paling tua yang pernah dilakukan dalam hal 

restorasi. The Bioscope, salah satu koran di Inggris memberitakan bahwa pada 

awal tahun 1915 sudah banyak produk-produk kimia yang dijual untuk 

membersihkan permukaan film. Produk tersebut bertujuan agar film tersebut 

permukaan film tidak mudah untuk terkena goresan (hlm. 87). 

 Pada 1979 muncul teknik pembersihan film menggunakan alat ultrasonik. 

Teknik ultrasonik disadari bahwa itu merupakan teknik yang sangat ideal untuk 

melakukan pengarsipan baik secara praktis maupun etis. Secara praktis ideal 

karena pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat mekanik, jadi 

meminimalisir kontak film dengan manusia. Namun kelemahan terbesar dari 
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teknik penggunaan ini adalah cairan carbon tetrachloride yang digunakan untuk 

membersihkan film, dapat berakibat fatal bagi manusia yang terpapar cairan 

tersebut. Zat-zat yang terkandung dalam cairan ini dapat mengakibatkan penyakit 

serius seperti menyerang sistem saraf, merusak hati dan ginjal, serta dapat 

merusak lapisan ozon dan gas rumah kaca (hlm. 89). 

 

Gambar 2.4. Mesin Ultrasonik Pembersihan Film 

 (Enticknap, 2013, hlm. 90) 

 

 Orang-orang yang melakukan restorasi saat ini cenderung menganggap 

pembersihan film menggunakan cairan kimia adalah sesuatu yang problematik. 

Karena semakin efektif dan semakin bersih filmnya, semakin bahaya juga 
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kandungan kimia yang digunakan, semakin bahaya juga dampaknya bagi 

lingkungan dan orang yang mengerjakan (hlm. 90). 

4. Scratch Reduction 

Berbagai cara telah dilakukan untuk menghilangkan goresan pada elemen film. 

Bila tingkat goresannya ringan maka film bisa diperbaiki dengan teknik yang 

disebut rewashing.  Proses ini dilakukan dengan cara mencuci residu kimia dari 

emulsi film. Prosedurnya dimulai ketika film ditempatkan melewati roda 

berbentuk kaca yang berputar sambil direndam dengan cairan aseton. (hlm. 91). 

 

Gambar 2.5. Scratch Reduction 

(Enticknap, 2013, hlm. 92) 
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5. Master Element Assembly 

Pada tahap sebelumnya, bagian-bagian yang sebelumnya utuh, dalam proses 

perbaikan dipecah berdasarkan kategori perbaikan-perbaikan yang harus 

dilakukan. Di tahap ini bagian-bagian tersebut di disusun kembali berdasarkan 

berdasarkan urutan shots dan gambar. Biasanya banyak film yang dikembalikan 

ke kondisi asal karena sebelumnya dipotong hasil dari censorship. Bisa dibilang 

ini adalah tahapan post-production secara tradisional (hlm. 94). 

Setelah semua tahapan telah selesai, akan di print positif-nya. Dari positif 

itu akan dicetak satu atau lebih negatifnya. Dalam beberapa kasus restrorasi, 

footage film bahkan diambil dari berbagai tahun tergantung bagian mana yang 

paling bagus agar restorasi yang dihasilkan juga maksimal. Tidak lupa juga, orang 

yang melakukan restorasi membuat catatan selama restorasi dalam hal membuat 

keputusan keputusan yang terjadi selama proses tersebut. Misalnya perbaikan apa 

saja yang harus dilakukan dan kenapa metode perbaikan itu yang dipilih. Jadi 

orang lain yang ingin melihat film yang sudah direstorasi bisa mengerti secara 

utuh (hlm. 95). 

2.5. Restorasi Manual 

Read & Meyer (2000) menguraikan tahapan-tahapan dalam restorasi laboratorium 

film sebagai berikut: 

1. Membersihkan dan memperbaiki film sebelum masuk tahap printing. Hal 

ini penting untuk menghindari masalah selama prosedur penduplikasian. 
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Seperti menghindari film menjadi rusak saat di mesin printing, atau 

untuk menghindari gambar yang tidak stabil pada hasil restorasi. 

2. Grading: Seseorang (grader) akan memperkirakan berapa printer cues 

dan printer lights yang dibutuhkan setiap adegan. Jika semua adegan 

diduplikasi dengan satu dan printer light yang sama, maka hasil akhirnya 

biasanya akan lebih buruk dari aslinya. 

3.  Printing: Penduplikasian selesai dilakukan pada mesin printing, dari 

negatif ke positif dan dari positif ke negatif. Dalam hal ini dari cetakan 

positif nitrat, menghasilkan duplikat negatif. 

4. Memproses: Duplikat negatif baru tersebut perlu diproses. Pada proses 

ini terjadi prosedur kimia dari pengembangan gambar laten untuk 

menghasilkan gambar yang terlihat dan stabilisai selanjutnya. 

5. Grading : Duplikat negatif akan di-grading sehingga menghasilkan film 

positif baru. 

6. Printing : Stok film positif akan terpapar di mesin printing. 

7. Memproses : Cetakan film positif yang terpapar perlu di proses. 

8. Pengecekan akhir terhadap kualitas cetakan film positif (hlm. 4).  

 

2.6. Restorasi Digital 

Restorasi film secara digital sama seperti urutan memindai gambar ke bentuk 

digital, proses mentransfer sebuh gambar film ke bentuk sinyal digital video. 

Memanipulasi gambar untuk memulihkan kerusakan menggunakan software di 
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workstation. Rendering gambar digital, merekan ulang data video kembali ke film. 

Gambar film →Film scanner→Digital image store→Workstation→Digital image 

store→Perekam film→Film (Read & Meyer, 2000, 219). 

Enticknap (2013) mengatakan duplikasi secara foto kimia adalah tindakan 

penyalinan yang mempertahankan visual dari sumber film, dapat dimanipulasi 

dalam berbagai tingkat dan akurasi tergantung kondisi film, kemajuan teknologi, 

ketarampilan operator dan anggaran dana. Alur kerja digital pada dasarnya 

menangkap representasi digital dari sumber gambar, memanipulasi menggunakan 

software. Saat pengerjaan telah mencapai titik kepuasan restorer, selanjutnya 

outputnya akan keluar dalam berbagai format sesuai dengan akses yang 

diinginkan (hlm. 105). 
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