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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sound Design 

Sound design merupakan proses perancangan suara untuk mendapatkan hasil dari 

perpaduan sound effect dan musik dengan dialog. Sound design pada film dibuat 

dari percpaduan realistic dan synthetic sound. Realistic sound merupakan suara 

yang sesuai dengan sifat sumbernya. Synthetic sound adalah suara yang diciptakan 

bukan berasal dari kehidupan nyata tetapi memiliki hubungan dengan gambar dan 

dapat memperluas artinya. Dalam pembuatan sound design seorang sound 

designer harus dapat memanipulasi suara agar dapat memberikan sebuah 

informasi tambahan melalui suara (Prince, 2010,  hlm. 214-215). 

Alten (2013) menjelaskan bahwa sound design adalah proses perancangan 

suara dalam beberapa track dan di dalamnya terdapat percampuran dari beberapa 

elemen suara yang berfungsi untuk mendukung naratif film. Orang yang 

merancang sound design disebut sound designer. Pada umumnya proses sound 

design  dilakukan pada post-production (hlm. 306). 

 

2.2. Sound Effect 

Sound effect merupakan suara yang kita dengar dari pergerakan karakter dan suara 

dari lingkungan yang kita lihat pada film. Setiap  sound effect yang kita dengar 

pada film akan melalui proses manipulasi post production. Beberapa sound effect 

direkam dengan teknik foley (Prince, 2010, hlm. 201). 
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 Beucham (2005), menjelaskan bahwa sound effect sangat efektif untuk 

menjelaskan element naratif yang ada pada film seperti menjelaskan periode 

waktu, lokasi dan character development. Contohnya seperti traffic yang 

merupakan ciri khas dari situasi perkotaan dan bunyi mesin yang merupakan ciri 

khas dari industri. Pengembangan karakter melalui bunyi bisa dibuat dari property 

yang dipakai oleh karakter tersebut, seperti bunyi mesin ketik yang digunakan 

jurnalis (hlm. 63). 

 Kerner (seperti dikutip Whittington 2009, hlm. 148) menyatakan bahwa 

sound effect memiliki 3 fungsi yaitu, menciptakan realita pada film, menambah 

atau membuat yang tidak ada di layar tetapi seolah-olah ada, dan membantu 

sutradara untuk membuat mood yang diinginkan. Selain itu dengan adanya  sound 

effect,  penulis dapat membuat dimensi ruang dan membuat konten naratif pada 

film yang penulis kerjakan.  

2.2.1. Foley 

Menurut Beucham (2005), Foley merupakan teknik atau proses merekam suara 

dengan menyesuaikan gambar. Teknik foley digunakan untuk menangani masalah 

linier yang kompleks seperti, langkah kaki, pergerakan property, pergerakan 

pakaian, nafas karakter dan yang lainnya. Pada saat perekaman foley, seorang 

foley artist harus mengikuti gerakan yang ada pada frame. Setelah itu foley editor 

melakukan sinkronisasi dari hasil rekaman foley tersebut (hlm.67-68). 

 Hal ini juga dijelaskan oleh Prince (2010), bahwa teknik foley merupakan 

perekaman sound effect secara langsung dengan melalukan sinkronisasi pada 

gambar yang ada dan perekaman ini dilakukan di dalam studio rekaman. Selama 
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proses perekaman foley berlangsung, foley artist meniru semua adegan yang harus 

melakukan proses foley (hlm. 201). 

 

Gambar 2.1 Foley  

(Price, 2013) 

 

2.2.2. Ambience 

Bunyi ambience dapat berperan sebagai penanda perubahan kondisi dan lokasi. 

Setiap pergantian scene berarti bunyi ambience juga berubah sesuai dengan lokasi 

scene yang digambarkan. Selain itu, ambience juga dapat memberikan prespektif 

yang berbeda tentang kondisi tempat yang ditampilkan pada suatu adegan 

(Holman, 2010, hlm. 148). 

Whittington (2009) menjelaskan bahwa bunyi ambience harus dapat 

mengidentifikasi lokasi, waktu, dan situasi yang ada pada suatu  scene film. 

Dalam merancang sebuah bunyi ambience, sound designer harus dapat 

menjelaskan prespektif tentang kondisi geografis yang terjadi pada suatu adegan. 

Pada setiap pergantian scene sebuah film, bunyi ambience juga harus mengikuti 
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dengan kondisi scene yang ditampilkan. Jika bunyi ambience tidak sesuai dengan 

kondisi suatu scene, maka bisa dikatakan ambience tersebut gagal membangun 

situasi dan kondisi yang diinginkan (hlm. 152-153). 

 

Gambar 2.2. Suasana Pasar 

(Investagram, 2017) 

 

2.3. Soundscape  

Menurut Farina (2014), soundscape merupakan percampuran dari 3 elemen suara 

yaitu, geophonic, biophonic dan anthrophonic. Geophonic merupakan bunyi yang 

disebabkan oleh alam, seperti angin, ombak, hujan dan petir. Biophonic adalah 

suara yang dihasilkan oleh makhluk hidup, contohnya seperti suara nyanyian 

manusia, percakapan dan suara burung. Anthroponic adalah bunyi yang dihasilkan 

oleh kegiatan manusia, seperti suara mesin-mesin, bunyi industri dan yang 

lainnya. Bila ketiga elemen suara tersebut digabungkan maka akan terbentuk 

sebuah scene yang elemen-elemennya telah lengkap (hlm. 3). 
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Gambar 2.3. Ombak Contoh Dari Geophonic 

(Voth, 2017) 

 

 

Gambar 2.4. Suara Burung contoh dari Biophonic 

(Mindobirds, N.D) 
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Gambar 2.5. Suara Pabrik contoh dari Antrophonic 

(Ufner dan Igleheart, 2018) 

 

Sonnenschein (2001) juga menjelaskan bahwa soundscape merupakan 

bunyi yang berasal dari lingkungan tersebut. Soundscape alami dapat menciptakan 

tidak hanya berbagai ruang emosional, namun juga dapat dikaitkan dengan 

lingkungan manusia melalui analogi. Perancangan soundscape yang baik akan 

membantu naratif film tersebut berjalan dengan baik. (hlm. 184). 

2.4. Persepsi Suara 

Dialog, sound effect, dan music memiliki elemen dasar seperti pitch, loudness, 

timbre, tempo, rhythm, attack, duration dan decay. Semua elemen ini sangat 

penting dalam mendesain suara karena setiap elemen memiliki karakteristik 

tersendiri dan akan mempengaruhi respon kita terhadap bunyi yang kita dengar 

sehingga menciptakan sebuah persepsi yang berbeda-beda (Alten, 2013, hlm. 

310). 

 Sonnenschein (2001) berpendapat bahwa penglihatan dan pendengaran  

kita dipengaruhi oleh prinsip psikologi yang kita kenal sebagai gestalt.. Dengan 
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sistem kerja otak kita, apa yang kita lihat dan dengar akan menciptakan sebuah 

persepsi ruang, waktu dan tone. (hlm. 77). 

2.5. Konsep Suara Realita dan Non Realita 

Sonnenschein (2001) menjelaskan bahwa dalam merancang suara yang sesuai 

dengan realita, sound designer harus merancang suara tersebut dengan subjektif 

pengalaman karakter. Yang dimaksud dengan subjektif pengalaman karakter 

disini adalah suara yang dirancang bisa dirasakan oleh karakter yang ada pada 

film, mulai dari dialog, ambience dan suara yang lainya. Sehingga penonton dapat 

merasakan apa yang dirasakan oleh karakter yang ada di film (hlm. 177). 

 Greene dan Wilson (2016) menjelaskan bahwa sound spheres dapat 

membantu membangun perkembangan scene dunia mimpi menuju dunia realita 

ataupun sebaliknya. Sound spheres  memiliki 6 bagian, diantaranya adalah  : 

1. I think : Meliputi  Suara yang berasal dari dalam diri sendiri (pikiran, 

latihan mental, ingatan, mimpi, halusinasi pendengaran). 

2. I am : Suara yang dihasilkan dari karakter sendiri (berbicara, bernapas, 

mengunyah, batuk, mendengkur, bersin). 

3. I touch : Suara yang disebabkan  kontak atau sentuhan dari dunia luar 

(getaran fisik seperti palu, orang berjalan, transmisi vokal untuk orang tuli 

melalui sentuhan). 

4. I see : Sinkronisasi gambar dan suara (pergerakan, identifikasi 

pembicara atau objek / peristiwa yang menghasilkan suara). 

5. I know : Identifikasi sumber informasi suara (Suara dari luar, sinyal 

peringatan). 
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6. I don’t know : Suara yang tidak dikenal namun menghasilkan potensi 

kejutan atau ketakutan (asal manusia atau non-manusia yang tidak 

diketahui, informasi atau emosi yang rancu, bahasa asing) (hlm. 116-117). 

Gabriel (2013), berpendapat bahwa dalam membangun konsep dunia mimpi 

menuju realita atau sebaliknya. Ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu :  

1. Hypnagogic State : Sumber visual dan suara apa yang menandakan 

karakter tertidur? 

2. The Dream  : Sumber visual dan suara apa yang menandakan 

karakter sedang bermimpi? 

3. Hypnopompic state  : Sumber visual dan suara apa yang menandakan 

karakter kembali ke dunia realita? (hlm. 63). 

2.6. Diegetic dan Non Diegetic Sound 

Menurut Zettl (2011), diegetic sound adalah bunyi yang bersumber dari dunia film 

tersebut. Contohnya adalah suara percakapan dua orang yang terlihat pada layar 

film. Suara tersebut merupakan suara diegetic karena sumber suara tersebut 

berasal dari dunia film tersebut. Suara-suara yang dirasakan atau disebabkan oleh 

karakter dalam film juga termasuk diegetic sound. Contohnya adalah bunyi 

ambience traffic perkotaan, suara pergerakan karakter. Sedangkan non diegetic 

sound adalah suara yang bukan berasal dari dunia film tersebut tapi memberikan 

pengaruh mood kepada jalan cerita film tersebut. Contoh dari non diegetic sound 

adalah music scoring pada scene romantis. Tujuan dari adanya music scoring 

tersebut adalah untuk membangun scene tersebut agar mendapatkan mood yang 

romantis (hlm. 300). 
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 Non diegetic sound merupakan elemen suara yang bukan berasal dari 

bagian dunia film tersebut. Non diegetic sound pada film berfungsi sebagai 

penginterpretasi suatu unsur film sehingga penonton dapat merasakan mood yang 

ditampilkan dari visual film tersebut. Contoh dari  Non diegetic sound adalah 

suara voice over, narasi dan music scoring berguna untuk membangun mood cerita 

film (Sonneschein, 2001, hlm. 153). 

2.7. On Screen dan Off Screen Sound  

On screen sound merupakan suara yang bersumber dari apa yang kita lihat di 

layar film. contohnya seperti percakapan antara dua karakter yang ada pada layar 

film, langkah kaki, dan pintu ditutup. Off screen sound adalah suara yang 

sumbernya tidak terlihat pada layar namun penonton tahu bahwa suara tersebut 

masih bersumber dari lingkungan film tersebut. Contohnya seperti suara 

panggilan manusia yang berasal dari ruangan sebelah. Off screen sound terbagi 

menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Off screen sound aktif berfungsi untuk 

menimbulkan reaksi dan pertanyaan kepada penonton tentang apa yang sedang 

terjadi pada scene film tersebut. Off screen pasif diberikan untuk membentuk 

suasana dan kondisi lingkungan yang terjadi pada scene film tersebut 

(Sonnenschein, 2001, hlm. 153). 
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Gambar 2.6. On Screen Sound 

(Zettl, 2011) 

 

Gambar 2.7. Off Screen Sound 

(Zettl, 2011) 

2.8. PTSD (Post Traumatic Disorders) 

Schiraldi (2009) berpendapat bahwa PTSD (Post Traumatic Strees Disorders) 

merupakan kondisi mental seseorang yang mengalami kepanikan berlebih. Hal ini 

dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu. Kejadian traumatis yang menyebabkan 

PTSD biasanya pengalaman sangat parah yang dialami oleh orang tersebut. Salah 
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satu gejala yang dialami oleh penderita PTSD adalah kecemasan. Terdapat 

beberapa dampak dari gejaja kecemasan yang dialami oleh penderita PTSD 

diantaranya adalah (hlm. 3, 8, 13-14) : 

1. Keletihan fisik yang berakibat : Kelelahan, badan gemetar, kesemutan, 

mual, masalah saluran pencernaan, jantung berdebar cepat, pernasafan 

menjadi cepat, serangan panik 

2. Keletihan emosional yang berakibat : Kemurungan, ketakutan, emosi 

berlebihan, kehilangan percaya diri. 

3. Kelelahan mental yang berakibat : Kebingungan, susah berkonsentrasi, 

sulit membuat keputusan 

4. Kelelahan spritual yang berakibat : Keputusasaan 

 

2.9. Spotting Sessions 

Spotting sessions dapat dilakukan apabila film telah picture locked. Tahap 

spotting sessions dilakukan pada saat pasca produksi dimana sutradara bertemu 

dengan sound designer untuk mendiskusikan peletakan sound effect agar mood 

yang diinginkan sutradara tersampaikan dengan baik (Beucham, 2005, hlm. 65). 

Dowlatabadi & Winder (2011) berpendapat bahwa spoting sessions 

merupakan tahapan dimana setiap shot dianalisa dengan baik untuk mencari 

kemungkinan-kemungkinan elemen suara apa yang bisa ditambahkan pada shot 

tersebut. Pada tahap ini, produser, sutradara dan sound designer berdiskusi 

tentang peletakan sound effect dan musik yang diperlukan (hlm 275). 
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2.10. Editing & Mixing 

Proses editing suara merupakan tahapan yang penting dimana file suara dapat 

dipotong, diperbaiki kualitasnya, diberikan sound effect agar terbangun mood 

yang diinginkan dan membuang bagian suara yang tidak perlu. Dalam editing 

suara, satu shot bisa terdiri dari beberapa layer suara, seperti suara dialog karakter, 

bunyi ambience, musik dan sound effect tambahan. Semua ini harus disinkronisasi 

dalam tahap editing agar cerita dan perspektif terbangun dengan baik (Alten, 

2013, hlm. 452 & 453). 

 Alten (2013) menjelaskan juga bahwa mixing merupakan tahapan dimana 

bunyi dikoreksi kembali dan diberikan efek tertentu agar visi sutradara 

tersampaikan. Proses mixing sangat dipengaruhi oleh kreatifitas seorang penata 

suara. Hal ini berhubungan bagaimana seorang penata suara dapat mengatasi 

masalah suara yang ada diproduksi sehingga pada saat tahap pasca produksi suara 

yang bermasalah tadi menjadi lebih baik untuk didengar. Penentuan output suara 

dilakukan pada tahapan mixing suara ini (hlm. 482). 

2.10.1. Reverb 

Menurut Alten (2013), reverb merupakan hasil dari refleksi suara yang 

dipengaruhi oleh besar atau kecilnya sebuah ruangan. Reverb dapat memberikan 

informasi jarak sumber suara berasal  (hlm. 27). 
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Gambar 2.8. Reverb 

(Acoustic Glossary, N.D) 

 

Beucham (2005) berpendapat bahwa reverb sering digunakan untuk 

membedakan dunia fantasy dan realita.  Narasi atau dialog yang diberi efek reverb  

dapat  membantu penonton untuk membedakan scene flashback atau mimpi 

dengan scene realita yang ada pada film tersebut (hlm. 120). 

 

2.10.2. Delay 

Alten (2013) berpendapat bahwa delay merupakan pengulangan suara yang 

disebabkan dari jarak waktu antara suara atau sinyal. Pengulangan suara tersebut 

memiliki Efek gema yang directional (echo). Delay digunakan untuk menciptakan 

sebuah persepsi atau efek tertentu. Pembuatan efek delay dilakukan dengan 

sebuah software editing suara (hlm. 182). 
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Gambar 2.9. Delay 

(Ullrich dan Pfennigbauer, 2011) 
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