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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Unsur utama sebuah film adalah gambar dan suara. Dengan gambar yang 

baik tetapi kurangnya tata suara dalam film mengurangi nilai film tersebut, 

sama dengan hal sebaliknya. Tanpa gambar pun, film masih dapat dinikmati 

dengan tata suara yang ada, meskipun mengurangi kenikmatan sebuah film.  

Pekerjaan sebagai sound designer di Indonesia kurang diminati. 

Banyak orang kurang memahami tentang dunia sound itu sendiri, banyak 

yang beranggapan kalau tidak bisa memainkan alat musik pasti kurang bisa 

mengerti tentang sound, peralatan sound maupun studio selain itu untuk 

menghasilkan suara rekaman untuk film memerlukan biaya yang cukup 

banyak. 

Sound dalam film ber-genre action mempunyai ciri khas dimana 

detail suara sangat diperhatikan. Suatu gerakan sederhana pun diperlukan 

suara yang baik. Seorang sound designer dikatakan berhasil saat ia dapat 

menghasilkan sebuah sound yang tanpa gambar pun bisa membuat penonton 

mengerti jalan cerita dan keseruan film tersebut. Oleh sebab itu penulis 

merasa tertantang untuk menghasilkan suara yang baik dalam film Venatus 

ini.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaplikasian desain suara dalam film pendek Venatus? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pengaplikasian desain suara dalam film Venatus terbagi menjadi dua tahap 

proses perekaman suara. Tahap pertama yaitu saat proses produksi dimana 

perekaman suara langsung di lokasi shooting berlangsung. Pada tahap ini, 

suara ambient atau suara lingkungan sekitar direkam dan juga suara dialog. 

Tahap kedua yaitu saat proses pasca produksi. Dalam tahap ini, penulis akan 

merekam foley dan sound effects yang dibutuhkan pada film ini di studio 

rekaman.  

 

1.4. Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah mengaplikasikan desain 

suara dalam film pendek Venatus. 
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1.5. Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Manfaat penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah penulis dapat belajar 

bagaimana menjadi sound designer yang baik dan benar sesuai dengan 

aturan-aturan yang berlaku didunia perfilman.  

Sedangkan manfaat bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan 

pembaca mengenai tugas – tugas dan hambatan seorang sound designer 

yang selama ini kurang dipahami oleh orang awam. Pembaca juga akan 

mengerti bagaimana proses pembuatan sound pada sebuah film pendek.  
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