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BAB  II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Film Horor 

Film yang menggambarkan teror, penyiksaan, dan mampu menimbulkan ketakutan bisa 

dikategorikan sebagai film horor (Wisker, 2005, Hlm 1). Dalam film horor kejadian yang 

ditampilkan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang menyangkut rasa takut dalam 

diri seseorang. Akan tetapi, ada pula yang menciptakan sesuai imajinasi mengenai kejadian 

yang menakutkan tetapi tidak terjadi pada kenyataan.  

Horor sifatnya bisa berupa mimpi baru ataupun kenyataan yang dapat menghibur, 

membuat takut, bahkan membuat masalah ataupun ingin menujukkan suatu fenomena 

(Wisker, 2005, Hlm 2). Maka sebenarnya, film horor tidak hanya bertujuan membuat 

seseorang menjadi takut  tetapi berusaha mengungkapkan sisi lain dari kejadian-kejadian 

menyeramkan, misalnya saja untuk menunjukan fenomena tertentu. Terkadang film horor 

memang bertujuan menghibur penonton dengan cara yang tidak wajar, membuat penonton 

resah dan tidak senang (Carrol, 1990, Hlm 158). 

Film horor selalu memunculkan ancaman terhadap korban, karena ancaman dibutuhkan 

untuk menghasilkan rasa takut. Film horor dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan 

ancamannya, yaitu supernatural, horror/Sci-fi, dan horror psycho (Sipos, 2010, Hlm 10). 

Supernatural adalah ancaman yang bersifat mistis, seperti hantu, vampire, manusia serigala. 

Sedangkan Horror/Sci-Fi adalah horor yang menceritakan tentang monster, seperti zombie. 

Dan yang terakhir adalah horror psycho, yaitu horor yang menceritakan tentang pembunuh 

berantai, sehingga pelaku dalam kategori ini sebenarnya adalah manusia bukan monster atau 

hantu. Walaupun monster dan hantu dapat membunuh, namun kategori ini hanya 

menceritakan tentang manusia yang senang membunuh. 
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2.2 Film Horor di Indonesia 

Seperti yang sudah disampaikan, film horor pertama kali di Indonesia adalah Tengkorak 

Hidoep (1941). Haryadi dalam buku Saat Bioskop Menjadi Majelis Taklim (2008) 

mengatakan bahwa film horor diminati orang Indonesia, walau banyak film dengan tema lain. 

Menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bisa dan senang menikmati keberadaan film 

horor. 

Film horor Indonesia kebanyakan bercerita tentang hantu tradisional, seperti pocong 

dan kuntilanak. Eksploitasi kekerasan, seksualitas dan sensualitas mendominasi genre film ini 

di Indonesia. Walau didominasi film horor yang tidak sesuai dalam menggambarkan 

keseramannya, penonton tetap tertarik untuk menyaksikannya. Bahkan, produser, sutradara, 

maupun film maker  tak segan berlomba menciptakan film horor seperti ini untuk menarik 

perhatian penonton. 

 

Gambar 2.4.1. Data penonton Indonesia terbanyak tahun 2007.  

Sumber : www.indonesiafilm.or.id 
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Gambar 2.4.2. Data penonton Indonesia terbanyak tahun 2008.  

Sumber : www.indonesiafilm.or.id 

 

Gambar 2.4.3. Data penonton Indonesia terbanyak tahun 2009. 

Sumber : www.indonesiafilm.or.id 
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Gambar 2.4.4. Data penonton Indonesia terbanyak tahun 2010. 

Sumber : www.indonesiafilm.or.id 

 

Gambar. 2.4.5. Data penonton Indonesia terbanyak tahun 2011. 

Sumber : www.indonesiafilm.or.id 
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Gambar 2.4.6. Data penonton terbanyak Indonesia terbanyak tahun 2012. 

Sumber : www.indonesiafilm.or.id 

Data yang diunduh pada tanggal 26/10/2013 pukul 01.00 WIB tersebut menunjukan 

bahwa film horor mempunyai presentase sebesar 33.3% dari total kategori 10 penonton 

terbanyak di Indonesia mulai tahun 2007 hingga 2012. Menunjukan bahwa masyarakat 

Indonesia menikmati ketakutan yang didapat dalam menonton.  

Dari data di atas, hampir semua film horor yang masuk 10 besar merupakan film horor 

dengan exploitasi unsur seksualitas dan sensualitas. Karena ditujukan untuk menarik jumlah 

penonton, sayangnya kualitas keseraman tidak terlalu ditonjolkan. Padahal, ciri khas tema 

horor di Indonesia adalah kegelapan dan keseraman (Chua, Liana, Cook, Joann, Long, 

Nichola, Wilson, Lee, 2012, Hlm 62). Film horor Indonesia sedikit berbeda dengan film horor 

Barat. Film horor Indonesia lebih menunjukan ke arah spiritual dan seram, jika dibandingkan 
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dengan film horor Barat yang lebih menunjukan monster. Maka dari itu, banyak film horor 

Indonesia lebih mengutamakan aura menyeramkan daripada kemunculan monster. 

Masyarakat Indonesia pun sangat menyukai film horor karena tema dalam film horor tersebut 

dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

2.5 Atmosfir Horor 

 Atmosfir horor bisa tercipta dengan menunjukan sisi lain dari hantu misal, apa yang 

membuat dia meninggal dan lebih fokus membangun nuansa menyeramkan dari sisi tersebut 

(Lindenmuth, 2013, Hlm 4). Dengan kata lain, film tersebut tidak terpaku dengan obyek, 

melainkan lebih bermain ke faktor lain yang bisa menciptakan suasana lebih menakutkan. 

Atmosfir horor lebih menonjolkan perasaan takut yang luar biasa dan masuk ke dalam pikiran 

maupun perasaan para penikmat horor pada akhirnya, memunculkan rasa takut dan gelisah 

(Sumner, 2010, Hlm 12).  Maka dari itu atmosfir horor lebih mengutamakan rasa ketakutan 

dan tidak terlalu tertuju kepada objek yang menyeramkan. 

2.6 Editing 

Editing merupakan proses merangkai atau merekonstruksi kembali scene yang terpisah 

menjadi satu kesatuan agar enak untuk ditonton (Juju, 2006, Hlm 8). Editing merupakan 

unsur penting dalam sebuah film, karena editing adalah pos terakhir dalam pembuatan film. 

Dengan editing, film bisa dimanipulasikan sesuai dengan keinginan sutradara atau naskah.  

Tujuan editing adalah membuat cerita film berjalan lancar serta menunjukan makna 

setiap adegan dalam setiap potongan gambar. Dengan memainkan potongan gambar tersebut, 

editor mengarahkan penonton menduga apa yang akan terjadi. Setiap potongan gambar 

ditujukan untuk membangun cerita sekaligus menjadi jembatan untuk adegan berikutnya 

(Chandler, 2009, Hlm xii). Ada tiga tahap dalam proses editing, yaitu memilih data hasil 
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syuting, susunan gambar dan adegan, dan menyatukan semuanya dengan musik (Orpen,  

2003, Hlm 1).   

Dalam film horor, editing berperan penting untuk menciptakan kekagetan, ketakutan dan 

keseraman. Ada beberapa teknik dalam dunia editing yang dipakai untuk film horor,  teknik 

ini banyak dipakai dan sukses membuat kaget penonton. 

Salah satu teknik editing dalam film horor adalah False Expectation Editing. Editor 

menuntun penonton melalui pemotongan gambar yang menghasilkan ekspektasi atau harapan 

lain yang bisa salah (Draven, 2010, Hlm 161). Penonton seolah diarahkan atau menebak 

cerita selanjutnya melalui potongan adegan, namun kenyataannya adegan yang sebenarnya 

tidak sesuai dengan tebakan penonton. 

Teknik editing lain adalah The Shock Cut ( Draven, 2010, Hlm 162) dan The Pursuit 

(Draven, 2010, Hlm 163). The Shock Cut adalah teknik editing yang bertujuan mengagetkan 

penonton dengan cara menggabungkan gambar dan suara secara tiba-tiba. Misal suasana 

hening dan aktor sedang sendiri, secara mendadak bertemu dengan hantu disertai suara musik 

yang keras. Sedangkan The Pursuit adalah teknik editing yang memperlihatkan pengejaran 

korban dari sudut pandang hantu atau pembunuh. 

Tempo merupakan hal penting dalam editing, karena tempo menentukan mood yang 

diinginkan dalam satu scene (Sipos, 2010, Hlm 201). Pemotongan gambar dengan jarak dekat 

antara gambar satu dan lainnya merupakan tempo yang cepat akan menghasilkan ketegangan 

pada penonton. Untuk membuat mood tenang atau mellow dalam scene, pemotongan gambar 

dilakukan dengan jarak jauh antara satu gambar dengan gambar berikutnya.  

Teknik editing flash backs dan flash forwards umum dipakai dalam film horor karena 

menceritakan masa lalu dan apa yang akan terjadi ke depan (Sipos, 2010, Hlm 197). Flash 
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backs memasukan informasi tentang kejadian masa lalu yang berakibat pada kejadian masa 

sekarang. Seperti menceritakan asal mula hantu yang mendiami sebuah rumah atau jalan, 

mengapa hantu tersebut tidak mati dengan tenang sehingga arwahnya gentayangan. 

Sedangkan flash forwards adalah gambaran apa yang akan terjadi ke depan, sehingga 

penonton dapat memperkirakan jalan cerita film. Teknik flash forwards biasa digabungkan 

dengan teknik false expectation, sehingga penonton akan terkecoh. 

Rhytym editing merupakan hal yang vital dalam editing karena mengatur ritme atau 

tempo film. Terdapat tiga ritme yang berlaku yaitu cepat, medium dan lambat. Ritme ini dapat 

membuat penonton tegang atau memberi mereka jeda istirahat saat menonton (Chandler, 

2009, Hlm 107). Pengaturan ritme ditentukan dengan pemotongan gambar, untuk 

mendapatkan ritme yang cepat maka editor menggabungkan potongan gambar dengan 

gambar yang lain secara pendek dan terus menerus sehingga tempo yang dihasilkan pun cepat 

sesuai keinginan editor, teknik ini dinamakan pace editing (Benyahia, Gaffney, White, 2008, 

Hlm 63). Begitu pula sebaliknya, jika ingin mendapatkan tempo yang lambat maka 

pemotongan gambar pun dilakukan dengan jarak yang berjauhan untuk memberi penonton 

istirahat. 

Editing tidak hanya mengatur susunan gambar dan menyatukannya saja, tapi editing 

juga mengatur suara untuk membangun suasana yang diinginkan. Ada tiga teknik yang 

dipakai dalam editing suara, yaitu dialog editing, automated dialog replacement, dan 

membangun suara (Draven, 2010, 173). 

Dialog editing adalah editing suara agar terdengar jernih dan bersih, dan menyocokan 

suara dialog dengan gerakan mulut aktor. Dalam tahap ini ditentukan perlu tidaknya 

mengganti suara asli hasil syuting dengan suara yang direkam kembali di studio dengan aktor 

yang sama agar suara yang dihasilkan lebih jernih dan jelas. Jika suara yang dihasilkan 
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selama proses produksi terdengar jelas dan dirasa cukup, maka tidak perlu melakukan 

Automated Dialog Replacement. 

Automated Dialog Replacement atau ADR adalah proses mengambil suara aktor di 

dalam studio untuk menghasilkan suara yang lebih jernih. Aktor akan membaca kembali 

dialog dalam suatu adegan yang dibutuhkan ADR, direkam di studio, aktor menyocokan 

gerakan bibir dalam gambar dengan suara baru agar terjadi sinkronisasi antara gerakan bibir 

dan suara dialog. 

Sedangkan membangun suara adalah proses editing yang menggunakan semua suara 

untuk membangun suasana film sesuai yang diinginkan dan menggabungkannya dengan 

seluruh hasil proses produksi.  

2.7 Sound 

Foley atau menciptakan kembali suara dalam proses pasca-produksi diperlukan untuk 

membangun kesan seram (Draven, 2010, Hlm 173). Jenis suara foley antara lain suara kaki, 

pintu terbuka, gemericik air dan suara ranting pohon. Dengan begitu, keadaan dalam suatu 

scene menjadi lebih realistis. 

Musik scoring dalam film horor sering dipakai untuk membangun rasa takut penonton 

dan membangun suasana yang diinginkan dalam suatu scene  (Draven, 2010, Hlm 183). 

Pemakaian musik scoring diperlukan dalam membangun suasana menyeramkan karena jika 

hanya mengandalkan foley akan kurang mengeluarkan rasa takut dari penonton, maka dari itu 

musik scoring dipakai untuk menambah kengerian penonton. 

The Pitch adalah frekuensi suara yang dapat diatur tinggi atau rendah untuk 

memberitahu suatu kejadian dan menarik penonton. Perubahan frekuensi suara dapat 

memainkan pemikiran penonton saat objek sedang bergerak (Sipos, 2010, Hlm 220).  Teknik 
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ini bisa dipakai sebagai pengiring obyek atau kejadian serta dapat menyampaikan pesan apa 

yang ingin disampaikan dalam satu scene melalui suara.  
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