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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Film horor adalah film yang mempermainkan perasaan takut seseorang saat menontonnya. 

Walaupun tujuannya adalah menakuti, penonton mendapati kenikmatan akan rasa takut yang 

keluar saat menyaksikan film genre ini. 

Film horor pertama kali dibuat pada tahun 1896, berjudul Le Manoir du Diable, yang 

disutradarai oleh Georges Melies. Film berdurasi tiga menit ini menampilkan obyek yang 

bersangkutan dengan kesan horor, yaitu kelelawar, setan, dan penyihir. Kemunculan obyek 

ditandai dengan adanya asap tebal. Film horor sudah ada di Indonesia sejak tahun 1941, yang 

berjudul Tengkorak Hidoep (Haryadi, 2008, Hlm 90) karya Tan Tjoei Hock. Semenjak itu 

film horor digemari oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang.  

Film horor di Indonesia sedikit berbeda dengan film horor Barat yang mengangkat 

perwujudan monster. Film horor Indonesia lebih menunjukkan setan berdasarkan cerita-cerita 

yang berkembang di masyarakat, seperti : pocong, kuntilanak, tuyul dan lain-lain. Juga  

memasukan unsur spiritual dan nuansa seram. Jika perwujudan monster dalam film horor 

Barat itu sebenarnya adalah manusia, maka film horor Indonesia merupakan perwujudan 

hantu yang dulunya adalah manusia yang meninggal dan menjadi hantu. 

Film Rumah Kentang (2012) karya Jose Poernomo adalah film horor bergenre atmosfir 

horor, yaitu horor yang mengutamakan nuansa seram. Film ini bercerita tentang rumah yang 

mengeluarkan bau kentang busuk dimalam hari. Bau tersebut adalah bau hantu dari anak 

kecil yang dulu mati karena terjatuh ke kuali tempat merebus kentang. Film ini diangkat 

berdasarkan urban legend yang sangat terkenal di Jakarta.  Ada dua versi cerita rumah 
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kentang tersebut, yaitu versi rumah tersebut dulunya adalah rumah keluarga Belanda yang 

selalu merebus kentang, namun keluarga tersebut meninggal karena dibunuh perampok. Versi 

lainnya adalah versi yang dipakai oleh film Rumah Kentang di atas.  

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana pemakaian teknik editing horor berperan untuk membangun suasana 

menyeramkan pada film Rumah Kentang? 

1.3 Batasan masalah  

 Dalam penelitian ini, analisa film difokuskan pada editing pemotongan gambar dan suara 

dalam rangka membangun suasana horor pada tiga scene, yaitu Main Jelangkung 1, Main 

Jelangkung 2 dan Kembalinya Anak Kecil. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana editing gambar dan suara 

berpengaruh banyak pada film sehingga film Rumah Kentang tersebut hadir melalui paduan 

ketegangan visual dan suara. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui bagaimana editing berperan 

dalam pembuatan film horor. Dengan membaca laporan penelitian ini diharapkan penikmat 

film atau sineas dapat memahami bagaimana editing dapat menyampaikan pesan yang ingin 

disampaikan dalam film horor dan menguatkan kesan horor. Manfaat yang didapatkan oleh 

pembaca dari penulisan ini adalah menambah wawasan akan bidang editing dalam film 

sehingga pembaca dapat mengetahui pesan apa yang disampaikan dalam film. 
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