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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Film  

Film adalah sebuah bahasa yang didalamnya terdapat sesuatu yang khusus 

dan bahasa yang diterjemahkan dari sebuah lensa, komposisi, desain visual, 

lighting, pengontrolan gambar, kontinuitas, gerakan dan sudut pandang. 

(Brown, 2012, xiii). Film didesain untuk menggambarkan realita yang 

menjadi bukti otentik yang walaupun ceritanya menggambil tempat dan 

lokasi yang tidak masuk akal tetap kelihatan meyakinkan dan pasti. (Cleve, 

2006, hal.1). 

 

2.1.1. Film Pendek 

Film yang menunjukan kegiatan produksi, penulisan dan kemampuan 

menata gaya dalam lingkup yang lebih kecil. Kinerjanya terletak pada waktu 

pemilihan pemain dan waktu editing karena film pendek harus menjabarkan 

karakter, waktu, tempat dan situasi dramatik dan juga kedisiplinan. 

(Rabriger, 2008, hal. 7). 

Film pendek biasanya berdurasi kurang dari 40 menit. Film-film 

pendek biasanya berbudget rendah, dirilis di festival dan bioskop. Karena 

berbudget rendah, biasanya film pendek lebih banyak menggunakan talenta 
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sutradara muda atau pemula.  

2.1.2. Film action 

Film action biasanya berenergi tinggi, menunjukan perkelahian fisik dan 

kejar mengejar, mungkin dengan penyelamatan, pertempuran, kejadian 

destruktif (banjir, ledakan, bencana alam, kebakaran, dll), ritme spektakuler 

dan petualang, sering ada dua dimensi pahlawan yang berjuang 

mengagalkan tokoh 'orang jahat'. Semuanya dirancang untuk pergolakan 

emosi penonton. Film berjenis ini biasanya mempunyai tokoh pahlawan 

yang dominan. (Dicks) 

 

2.2. Suara 

Menurut (Khan, 2002, hal.121) suara memiliki nilai psikologis tertentu, 

bahwa sebuah suara berbeda satu sama lain dan bahwa setiap suara 

mengekspresikan nilai, dan memiliki kekuatan, psikologisnya. Seringkali ia 

merasakan kepribadian orang yang berbicara di kejauhan dengan telpon. 

Seorang yang peka bisa merasakan efek dari suara saja, tanpa perlu melihat 

pembicara. Banyak orang yang tidak terlalu bergantung pada kata-kata, 

sebesar ketergantungannya pada suara yang menuturkan kata-kata itu. Ini 

menunjukan, perkembangan psikologis seseorang diekspresikan dalam 

penuturan, dan, lebih khusus, dalam nyanyian atau suara.  
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Kita dapat menyadari banyak hal yang terjadi di sekitar kita melalui 

sumber suara karena persepsi audio membuat kita mengenali suara tersebut. 

(Nudds, 2009, hal.70).  

 

 2.2.1. Sejarah Penggunaan Suara dalam Film 

Penggunaan suara pada film bermula dari tahun 1888 dimana Thomas 

Edison bertemu dengan Edward Muybridge untuk mendiskusikan tentang 

suara di filmnya. Edison mau merekam suara di Phonograph-nya dan 

mengsinkronkan dengan gambar bergerak. Tetapi Muybridge tidak tertarik 

karena dia beranggapan bahwa suara yang dihasilkan Phonograph tidak 

cukup keras untuk didengar banyak orang.  

Tahun 1889, Edison lalu memesan beberapa potongan film, dan ia 

merangkai potongan film itu lalu merekam suara bersin di Phonograph dan 

film itu diberi judul The Sneeze. Carl Laemile dari Paramount, 

mengkombinasikan film dan suara itu yang disebut Syncroscope.  

Microphone condenser ditemukan oleh E.C Wente pada tahun 1917. 

Fungsi benda ini adalah untuk menerjemahkan gelombang suara menjadi 

gelombang elektrik yang dimasukan kedalam sebuah tabung dan 

menghasilkan suara. Banyak usaha perkembangan perekaman suara di 

Amerika Serikat dan rekaman secara mekanikal dimulai tahun 1926.  

Tahun 1965, Dolby diperkenalkan. Teknologi pertama Dolby adalah 

Dolby-A. Teknologi dimana suara yang mengganggu saat perekaman dapat 

dikurangi. Tahun 1967, IMAX System diluncurkan di Kanada. Sistem ini 
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muncul karena adanya beberapa pembuat film yaitu Graeme Ferguson, 

Roman Kroitor dan Robert Kerr, yang mendesain sistem baru menggunakan 

beberapa proyektor yang lebih kuat. Hasilnya, IMAX Motion Picture 

Projection System resmi diluncurkan di Osaka, Jepang pada tahun 1970. 

Film karya Stanley Kubrick, A Clockwork Orange merupakan film 

pertama yang menggunakan teknik Dolby-A. Dan film A Star is Born 

menjadi film stereo pertama dari Dolby. Dolby lalu memperkenalkan 

generasi kedua system perekaman. Tidak hanya untuk mengurangi suara 

yang menganggu tapi adanya inovasi perpanjangan dinamika rekaman suara 

merupakan poin utama sistem ini. Film pertama Dolby SR ini adalah 

Robocop (1987). Tahun 1992, Dolby Digital dirilis di film Batman Returns. 

Format 5.1 lalu di pilih menjadi standar suara pada DVD. (Kay) 

 

2.3. Jenis Suara dalam Film 

Ada tujuh jenis suara dalam film, yaitu, dialog, ambient atau natural sound, 

additional dialogue recording (ADR), narration, sound effects (SFX), score 

dan soundtrack. Dalam pembahasan ini, penulis hanya akan fokus pada tiga 

jenis suara yaitu ambient atau natural sound, SFX dan foley. 

 

2.3.1.  Sound Effect atau SFX 

SFX adalah suara yang digunakan untuk menekankan nilai artistik ataupun 

konten dari sebuah film. Suara rekaman SFX ditujukan untuk membantu 
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story telling tanpa menggunakan dialog ataupun musik. Suara ini biasanya 

direkam terpisah, tidak seperti natural sounds yang direkam langsung di 

tempat shooting. Dialog dan musik tidak termasuk dalam  sound effects 

walaupun proses perekamannya mirip. Sound effects menambah efek 

psikologi penonton disaat menonton film ini (Ament, 2009, hal. 19). 

Menurut Fiona Kelleghan (Kelleghan, n.d.), dalam mengaplikasikan 

suara difilm bergenre action, para sound designer menaikan atau 

menurunkan volume suara secara elektronik untuk menciptakan suara yang 

aneh atau tidak natural. Banyak efek suara yang dapat dihasilkan melalui 

barang di sekitar kita. Contohnya, dalam film Terminator 2, dimana ada 

suara tengkorak hancur, efek suara itu dihasilkan dari sebuah kacang 

pistachio yang dihancurkan dengan piring berbahan metal. 

Dalam sound effects, film yang bergenre action dan game suara 

dapat dibagi menjadi dua jenis utama yaitu, non-diegetic dan 8-bit atau 

chiptune. 

2.3.1.1. Non-diegetic 

Suara ini merupakan suara dalam film yang sumbernya tidak terlihat 

di dalam frame. Suara ini juga direpresentasikan sebagai suara yang 

berasal dari luar ruang cerita. Contohnya, suara yang menambahkan 

efek dramatis, mood music dan  komentar dari narator. Istilah lain 

suara non-diegetic adalah commentary sound atau suara komentar. 

(Thompson). 

Pengaplikasian Desain Suara..., Jessica Saphira, FSD UMN, 2013



	  

	   9	  

 

2.3.1.2. 8-bit atau Chiptune 

Suara ini adalah seni untuk menciptakan musik baru dengan unsur 

suara antik dari video games atau komputer seperti Nintendo atau 

Gameboy. Awalnya jenis suara ini dipakai hampir semua video game 

tetapi sekarang chiptune ini dapat dipakai menjadi unsur-unsur lagu. 

Chiptune biasanya diterapkan pada genre sub-musik elektronik 

tahun 90-an. Jenis suara ini disebut chiptune karena dihasilkan  oleh 

hardware komputer. Sekarang banyak cara untuk membuat suara ini, 

salah satunya adalah memakai Digital Audio Workstation (DAW). 

(Ohanesian, 2011). 

 

2.3.2. Foley 

Foley adalah metode lain untuk menambahkan efek suara. Foley merupakan 

sebuah seni dan keterampilan untuk mendesain dan merekam sebuah efek 

suara yang dapat menyatu dengan film. Jika dilakukan dan direkam dengan 

baik sangat sulit bagi penonton untuk membedakan mana suara yang dibuat 

di studio dan mana suara yang dibuat di lokasi secara langsung (Ament, 

2009, hal.3). 

Efek foley adalah efek suara yang ditambahkan ke dalam film 

selama pasca produksi (setelah proses produksi). Efek tersebut antara lain 

adalah jejak kaki, melipat kertas, pintu terbuka dan tertutup, pukulan, kaca, 
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dll. Foley juga dapat digunakan untuk menaikan unsur komedi dalam film 

atau menambah ketegangan dalam film action. Dalam adegan adu pukulan 

misalnya, sound designer menggunakan berbagai objek seperti kubis, 

seledri dan sisi daging sapi untuk memberikan suara pukulan yang 

berlebihan sehingga menambah kelucuan adegan. (Sound Ideas, 2000). 

 

2.3.3. Ambient atau Natural Sound 

Jenis suara ini adalah suara yang direkam langsung di tempat shooting 

berlangsung. Suara yang dihasilkan pasti lebih alami dibandingkan 

merekam suara di studio. Natural sound dapat dihasilkan bersamaan dengan 

gambar sehingga kedua unsur tersebut lebih menyatu (Zettl, 2007, hal. 141). 

 

2.3.3.1. Diegetic 

Diegetic sound adalah suara yang berasal dari benda atau objek yang 

terlihat didalam film atau frame. Contohnya adalah suara percakapan 

karakter atau suara yang berasal dari objek cerita. Suara ini bisa 

merupakan suara yang ada didalam frame atau di luar frame. Suara 

berjenis ini sering disebut actual sound. (Robertson, 2013) 

Perbedaan diegetic dan non-diegetic tergantung kepada 

pemahaman penonton masing-masing saat melihat dan 

mendengarkan suara-suara yang ada didalam film. Kita tahu bahwa 

suara-suara tertentu berasal dari dalam cerita dan luar cerita. 
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Gabungan suara diegetic dan non-diegetic dapat digunakan untuk 

menghasilkan suara ambigu (suara yang tidak jelas asalnya) dan 

suara horor untuk mengejutkan penonton.  

 

2.4. Microphone 

 

Microphone merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi akustik 

sebuah suara menjadi energi elektrik. Alat ini mempunyai kegunaan yang 

berlawanan dengan loudspeaker yaitu merekam suara bukan untuk 

memperdengarkan suara secara umum.  

Ada dua tipe cara pengkorversian energi suara menjadi signal 

elektrik yang sama yaitu electrodynamic dan electrostatic yang lebih 

dikenal dengan nama dynamic dan condenser.  

Microphone dynamic  merupakan microphone yang sangat kuat 

dalam hal menangkap suara, menghasilkan suara yang berkualitas baik dan 

tidak mempunyai suara distorsi yang membuat suara tidak jernih. Walaupun 

menangkap suara dengan baik, dalam hal kejernihan suara, jenis 

microphone condenser lebih unggul dari microphone dynamic. Microphone 

ini menghasilkan suara yang berkualitas tinggi dan sangat baik dalam 

menangkap jenis-jenis suara musik. Keunggulan utama jenis microphone ini 

adalah ukurannya yang kecil sehingga mempermudah untuk meletakkan alat 

ini. Selain itu, alat ini menggunakan baterai atau power supply khusus. 

Biasanya jika menggunakan alat power supply khusus, microphone ini tidak 
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perlu diganti baterainya dan bertahan lama. Tipe microphone inilah yang 

sering digunakan untuk perekaman suara saat shooting. (Millerson, 2008, 

hal. 210) 

 

2.4.1. Omnidirectional Microphone 

Sesuai dengan namanya, pola microphone ini menangkap suara dari banyak 

arah sehingga baik untuk dalam menangkap suara sekitar atau ambient, 

microphone ini dapat menangkap suara sama baiknya di segala arah 

(Millerson, 2008, hal. 194). Namun tidak cukup praktis untuk digunakan 

karena omnidirectional microphone akan bekerja dan menangkap suara 

dengan baik jika microphone tersebut dekat dengan objek (sekitar 12 inch 

atau 30 cm). Dengan jarak dekat tersebut, microphone baru dapat 

menangkap suara dengan jelas karena berkurangnya suara noise atau suara 

yang tidak di harapkan. Tetapi untuk mempertahankan posisi microphone 

ini dalam waktu lama cukup sulit, terutama jika subyeknya bergerak. 

Positifnya, jenis microphone ini mempunyai sensitivitas yang rendah 

terhadap bunyi angin dan nafas. Microphone yang berpola ini bagus untuk 

menghasilkan suara yang keras seperti jalan raya atau konstruksi bangunan. 

(Long, 2000, hal. 220).  

 

2.4.2. Directional Microphones 

Berbeda jauh dengan omnidirectional yang menangkap suara dari segala 

arah, directional microphone seperti namanya, menangkap suara hanya dari 
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satu arah. Keunggulannya, peletakan microphone ini sangat mudah, yaitu 

dekat sumber suara dari benda maupun suara orang. Karena penempatan 

yang mudah, microphone ini dapat merekam dengan jarak yang jauh dari 

kamera atau recorder. Microphone jenis ini yang sangat sensitif menangkap 

suara adalah microphone dengan pola cardioid. Pola penangkapan suara 

cardioid berbentuk hati yang berada di depan microphone. Pola cardioid ini 

memiliki jangkauan yang cukup luas dan lebar sehingga dapat diletakan 

jauh (kurang lebih 2 meter) dari subyek. Selain itu, pola supercardioid 

mempunyai pola yang lebih sempit dari cardioid yang akan merekam 

dengan sangat baik dari jarak 1,5 – 4,5 meter dari subyek. Terakhir adalah 

hypercardioid yang memiliki pola penangkapan suara sangat sempit, 

microphone ini dapat menolak suara yang tidak penting selain yang ada 

dalam jangkauannya. Akibatnya, jika subyek bergerak sedikit saja suara 

akan hilang. Karena ketidak praktisan itulah microphone dengan pola ini 

jarang dipakai. (Long, 2000, hal. 223)  

Jenis-jenis microphone ada banyak. Namun yang akan penulis bahas 

adalah jenis microphone yang paling sering digunakan dalam produksi 

sebuah film. Ada dua jenis microphone yang dipakai, yaitu camera 

microphone dan shotgun microphone. 

 

  2.4.2.1. Camera microphone 

Jenis microphone ini merupakan microphone yang dihubungkan 

dengan kamera dan hasilnya direkam kedalam alat rekam kamera. 
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Microphone ini biasanya terletak di bagian depan badan kamera. 

Camera microphone sangat berguna untuk merekam suara yang 

ada sekitar, dan bersifat omnidirectional. Di badan kamera yang 

cukup baik, microphonenya pun bertambah baik. Shotgun 

microphone sering dipakai untuk jenis kamera besar. 

Keuntungannya dari jenis microphone ini adalah kesatuan kamera 

dan microphone memudahkan untuk bergerak, tidak perlu lagi ada 

orang yang khusus memegang microphone dan tidak ada bayangan 

dari microphone pada saat pengambilan gambar.  

Kekurangannya, microphone ini jarang sekali 

menghasilkan suara yang jernih dan tajam. Hal ini dikarenakan 

ketergantungan jarak microphone pada subyek terletak pada posisi 

kamera. Jika kameranya jauh tapi mengambil gambar zoom, maka 

microphone tetap di posisi kamera yang membuat suara yang 

ditangkap tidak sesuai dengan jarak di gambar.  (Millerson, 2008, 

hal. 203). 

 

2.4.2.2. Shotgun Microphone (Boom Microphone) 

Shotgun microphone berpola hypercardioid yang didesain untuk 

mengambil suara dengan sudut atau arah yang sempit dari bagian 

depan microphone dan mengurangi suara tidak penting dari arah-

arah lain. Sayangnya, microphone ini tidak cukup baik dalam 

mempertahankan suara dalam jangkauan tertentu. Pada frekuensi 
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yang rendah, microphone ini kurang bisa membedakan mana suara 

yang harus ditangkap dan hasilnya, hampir semua suara yang ada 

masuk. Biasa orang yang memakai microphone ini menggunakan 

windshield. Kegunaan windshield adalah untuk mengurangi suara 

angin pada saat shooting outdoor. Cara menggunakan microphone 

ini dengan menggunakan boom pole yaitu sebuah tongkat untuk 

meletakan boom microphone diposisi yang cukup tinggi sehingga 

tidak ikut terekam dalam frame. (Millerson, 2008, hal. 206) 

 

2.5. Desain Suara 

Desain suara menjadi bagian dari revolusi. Desain suara juga mewakili 

suara-suara spesifik yang ada dalam sebuah film, yang biasanya dicapai 

melalui rekaman dan teknik pengeditan yang baik. Akhirnya, desain suara 

juga diterapkan sebagai istilah selimut untuk menggambarkan desain suara  

keseluruhan atau yang hasil dari konsep gambar. Satu hal yang juga penting, 

desain suara merupakan salah satu faktor pemersatu ruang secara sinematik. 

(Whittington, 2007, hal. 94). 

 

2.5.1. Konsep Penggunaan Suara 

Suara dalam film harus dianalisa dari awal pembuatan skenario. Sama 

seperti gambar yang dianalisa melalui teks dan tekniknya, suara juga harus 

dianalisa melalui perspektif yang lebih kritis.  
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Dalam film action, bisa dikatakan lebih mudah untuk menganalisa 

jenis suara, tapi disisi yang lain, sulit untuk membangun konstruksi 

suaranya karena persepsi dan ekspektasi yang tinggi dalam hal suara. 

Pilihan genre film merupakan kunci dalam proyek penggunaan suara. 

(Whittington, 2007, hal. 99). 

 

2.5.2. Sound in Game 

Suara game telah terpengaruh secara signifikan dengan teknologi terutama 

dalam hal hardware, software, produksi dan juga teknologi distribusi. Suara 

dalam game juga dipengaruhi oleh genre game itu sendiri, narasi dan juga 

sejauh mana pemain berpartisipasi dalam game tersebut. Dalam konteks 

genre, banyak game mempunyai banyak kesamaan dalam jalan cerita, 

fungsi tombol dan game play. Suara dalam game dapat dikategorikan 

sebagai suara diegetic atau non-diegetic. Suara game juga dapat membuat 

pemainnya bereaksi atau merespon secara fisik. Karena itu gamer harus 

secara emosional terlibat dengan suara game ini. (Collins, 2008, hal. 125). 

Kalau gagal, gamer tidak bisa menikmati permainannya. Gamer suka 

bermain dengan suara dan karena suara itu mereka merasa berada didalam 

dunia game yang sedang mereka mainkan. (Collins, 2013, hal. 148) 

Suara menyatu pada gambar dan juga action yang ada. Dengan kata 

lain, suara interaktif adalah suara yang dikendalikan oleh suatu tindakan 

yang dilakukan oleh pemain. Contohnya, jika gamer menekan tombol 

konsol game, maka karakter yang ia mainkan akan melakukan suatu 
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gerakan. Suara pada konsol inilah yang digunakan untuk memberikan 

pengetahuan kepada pemain karena setiap suara melambangkan gerakan 

tertentu. Suara yang sama akan melambangkan gerakan yang sama. Kalau 

gamer menekan tombol tetapi tidak ada suara yang muncul, maka pemain 

akan kebingungan. (Collins, 2013, hal. 34). 

 

2.6. Peran Sound Designer 

Seorang sound designer adalah seorang yang membentuk konsep suara, 

mengedit suara dan memperhatikan detail suara pada film pada saat proses 

kreatif dilaksanakan. Sound designer mendesain suara untuk film. Sound 

designer bertanggung jawab untuk membuat development dan mendesain 

suara yang diperlukan untuk screen action. Sound designer bekerja sama 

dengan production mixer, sound supervisor, editor dan sutradara untuk 

menciptakan elemen suara original. Kebanyakan sound designer juga 

berpengalaman menjadi editor suara pada saat proses pasca produksi dan 

juga menciptakan konsep produksi pada saat pra produksi. Sound designer 

juga harus mengerti tentang teori dan teknik akustik suara dan juga 

mempunyai pengetahuan tentang sound recording secara digital maupun 

manual. Selain itu, memproduksi ulang suara yang direkam pada saat 

produksi melalui pengeditan, mensinkronkan suara dialog, sound effect dan 

musik dengan gambar dari film itu. (Rea, 2010, hal.288). 

Sound designer harus mengetahui apa saja suara yang dibutuhkan 

tiap shot. Untuk itulah kerjasama sound designer dengan director of 
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photography dan sutradara sangat penting. Setelah mendapatkan script, 

membuat catatan tentang suara apa saja yang dibutuhkan termasuk dialog 

dan suara yang dapat merepresentasikan setiap shot pada film. Pada saat 

shooting, catatan itu lalu menjadi acuan untuk merekam suara.  (Rose, 2009, 

hal. 96). 
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