
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



23 

BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Proyek Tugas Akhir yang dibuat adalah sebuah film animasi 3D berdurasi pendek 

tanpa dialog berjudul “The Gift”. Film yang akan dibuat oleh Hiccup Animation ini 

memiliki genre drama-teen movie. Hiccup Animation sendiri beranggotakan 

delapan orang, diantaranya Marshellina Monica sebagai project leader, character 

designer dan modeler, Alexander Rei sebagai lead animator, Monica sebagai 

storyboard artist, Fransiska Wenda sebagai environment modeler, Devin Anggara 

Hakim sebagai creature designer dan modeler, Michael sebagai visual effect artist, 

Jovian Gozali sebagai lighting and rendering artist serta penulis sendiri sebagai 

desainer suara.  

 

3.1.1. Sinopsis 

Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Kevin Vim yang hidup 

bersama dengan makhluk peliharaannya yang bernama Max. Hari itu, Kevin sedang 

berulang tahun dan dikejutkan oleh kedatangan kotak misterius di depan rumahnya. 

Ternyata kotak misterius tersebut adalah kotak ajaib yang dapat mengabulkan 

permintaan melalui gambar. Kevin akhirnya menggambar beberapa hal, termasuk 

menggambar sosok ‘teman’ untuk memeriahkan pesta ulang tahunnya. Karena 

terlalu bahagia, Kevin menjadi terlalu sibuk dengan ‘teman’ barunya dan tanpa 

sadar melupakan Max. Kevin juga tidak peduli ketika melihat kotak tersebut mulai 
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reyot dan tetap meminta barang, hingga akhirnya kotak tersebut meledak dan 

menghilangkan segalanya yang telah Kevin minta. Kevin merasa sangat sedih, 

namun Max tetap datang untuk menghibur Kevin. Kevin akhirnya menyadari 

bahwa Max adalah temannya yang sejati. 

 

3.1.2. Posisi Penulis Dalam Proyek 

Dalam proyek Tugas Akhir ini, penulis bertugas sebagai desainer suara. Desain 

suara yang akan dibuat mencakup ilustrasi musik dan efek suara sesuai dengan 

keperluan adegan. Berikut adalah proses pengerjaan desain suara dalam film 

pendek animasi  3D “The Gift” 

           

Praproduksi           Produksi    Pascaproduksi 

 

3.2. Praproduksi 

Dalam tahap ini, penulis melakukan tahap pembangunan konsep berdasarkan teori 

yang ditulis oleh Sonnenschein, diantaranya membaca dan menganalisa script awal, 

membuat daftar suara berdasarkan script (obyek, tindakan, lingkungan, emosi, dan 

Gambar 3.1. Bagan Kerja 
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transisi), serta menggambar peta visual. Penulis juga melakukan study existing dari 

berbagai referensi musik pada film lain serta bereksperimen dengan instrumen yang 

akan digunakan. Penulis juga berkoordinasi dengan storyboard artist dalam hal 

pembangunan konsep suara, yang dilakukan berdasarkan three act structure seperti 

yang ada dalam storyboard. Hal ini bertujuan agar pengelompokkan suara 

berdasarkan adegan dapat menjadi lebih mudah.  

Dalam setiap karakter, obyek, dan tindakan, dapat ditemukan banyak suara 

yang potensial untuk menambah aspek dramatis dalam suasana dan adegan. Berikut 

adalah contoh penggalan scene 4 dari script The Gift serta hasil analisa script awal. 

EXT. HALAMAN RUMAH KEVIN - DAY 

Kevin membuka pintu dengan tergesa-gesa. Kevin 

terkejut. Dihadapannya terdapat sebuah kotak 

kado. Kevin menoleh ke kiri dan kanan namun tetap 

tidak ada seorangpun di sana. Kevin tersenyum dan 

segera membawa masuk kotak kado itu ke dalam 

rumah. 

Pada scene ini dapat terlihat ada satu orang karakter, yaitu Kevin. Suara 

yang mungkin dihasilkan oleh Kevin pada scene ini adalah suara deru nafasnya 

yang tergesa-gesa dan audible karena pasti sebelumnya Kevin berlari saking 

gembiranya, serta seruan kaget sebagai ungkapan rasa gembiranya karena ada kado 

di depan pintu.  

Obyek yang ada di scene ini diantaranya adalah daun pintu, pintu kayu, dan 

kotak kado. Suara yang mungkin dihasilkan oleh obyek-obyek ini adalah suara daun 

pintu yang dibuka Kevin dengan tergesa-gesa, bunyi decitan pintu kayu saat 
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menutup, suara pintu yang menutup, serta suara kotak kado yang terbuat dari kardus 

saat tersentuh oleh telapak tangan Kevin. 

Lingkungan dapat dipastikan dari keterangan yang ada di atas isi adegan, 

yakni eksterior atau interior, lokasi, serta waktu kejadian. Dalam scene 4, adegan 

terjadi di halaman rumah Kevin pada pagi hari. Keadaan halaman rumah Kevin 

sangat lengang karena memang tempat tinggal Kevin yang jauh dari pemukiman 

penduduk yang lain. Berangkat dari sanalah maka suara yang mungkin terdengar 

adalah bunyi angin sepoi-sepoi serta burung berkicau. 

Dalam scene ini, tindakan yang dilakukan Kevin adalah berjalan mendekati 

kotak, mengangkak kotak, berjalan masuk ke dalam rumah, serta menutup pintu. 

Suara yang dapat dihasilkan dari tindakan Kevin tersebut adalah suara langkah 

Kevin yang menggunakan sepatu sneakers di atas lantai kayu, sentuhan telapak 

tangan Kevin di atas permukaan kotak kado, serta suara tendangan kaki Kevin saat 

membuka dan menutup pintu dikarenakan kedua tangannya sudah terpakai untuk 

mengangkat kado. 

Berdasarkan analisis script tersebut, maka dapat dibuatlah daftar 

penggunaan suara, yaitu pengelompokan suara dalam sebuah adegan. Berikut 

merupakan contoh daftar penggunaan suara: 
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Scene Foley Fx BGM 

1    Kicauan burung 

 Suara angin sepoi-
sepoi 

Lagu 1 

2  Lembaran kertas 

 Menempel kertas ke tembok 

 Langkah Kevin (lantai kayu) 

 Langkah Max (lantai kayu) 

 Kicauan burung 
(samar) 

Lagu 1 

3  Kevin duduk di sofa 

 Kevin menarik nafas  

 Kevin meniup lilin 

 Bel Pintu Lagu 1 - ends 

4  Telapak tangan Kevin 
menyentuh kotak 

 Langkah Kevin 

 Kevin kaget 

 Nafas Kevin tersengal-sengal 

 Pintu terbuka 

 Pintu tertutup 

 Decit pintu 

 Kicauan burung 

 Suara angin sepoi-
sepoi  

Lagu 2 

5  Kotak ditaruh di lantai 

 Mengambil kertas dan memo 
dari dalam kotak 

 Langkah Max 

 Membentangkan kertas 

  Lagu 2 

    

6  Kotak berguncang di lantai 
kayu (bunyinya berat) 

 Kotak (kardus) dibuka 

 Kevin gigit apel 

 Max menggerogoti apel 

 Kevin menggambar pakai 
krayon 

 Bunyi cring 

 Ledakan kecil 

Lagu 2 

7  Kotak berguncang di lantai 
kayu 

 Langkah Boris 

 Langkah Amber 

 Langkah Kevin mengejar 
teman-temannya 

 Bunyi cring 

 Ledakan kecil 

 Bunyi ‘pop’ 

Lagu 2 

8  Kevin mengambil topi dari 
tumpukan topi 

 Langkah Kevin 

 Bunyi cring 

 Ledakan kecil 

 Bunyi ‘pop’ 

Lagu 2 – ends 
Lagu 3 

Tabel 3.1. Daftar Penggunaan Suara Pada Film The Gift 
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3.2.1. ACT 1 (0-75 detik) 

Dalam ACT 1, konsep yang ingin dibangun adalah opening. ACT 1 terdiri atas enam 

scene, dimana terdapat judul film, pengenalan tokoh, kondisi hidup tokoh, 

pengenalan lingkungan, serta tujuan yang ingin dicapai si tokoh utama. Penulis 

merasa bahwa lagu latar yang baik sangat dibutuhkan sebagai pendukung opening.  

Pada awal ACT 1 terlihat suasana pagi hari yang cerah, karena hari itu 

merupakan hari ulang tahun Kevin, tokoh utama. Suasana hati Kevin-pun sangat 

riang dan ceria dalam menyambut hari itu. Namun, Kevin menjadi kecewa karena 

tidak ada seorangpun yang bisa ia ajak untuk merayakan hari ulang tahunnya. 

Instrumen yang digunakan adalah gitar dan piano. Tempo yang digunakan adalah 

sedang-cepat, untuk memberikan kesan ceria, namun berubah menjadi sedang-

lambat, untuk memberikan kesan bahwa Kevin tidak seceria itu lagi ketika melihat 

sofa yang kosong. 

9  Langkah Kevin 

 Kotak terhentak halus ke lantai 

 Kotak bergetar hebat 

 Meja bergetar 

 Gelas berdenting 

 meja terbalik 

 lampu terbalik 

 Bunyi cring 

 Angin 

 Bunyi ledakan 
besar 

Lagu 3 - ends 

10  Kertas diremas 

 Kertas dibuang 

 Bunyi ‘nging’ Lagu 4 

11  Bola menggelinding di atas 
lantai 

 Bola membentur kaki Kevin 

 Langkah Max 

 Suara Max 

 Lagu 4 
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Kevin menjadi ceria lagi ketika tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Saat ia 

keluar, ia malah menemukan sebuah kotak kado tanpa nama pengirim. Kevin lantas 

membawa kotak itu masuk dan membukanya. Ternyata kotak itu adalah kotak ajaib 

yang dapat mengabulkan segala pemintaan. Pada adegan ini, tempo menjadi cepat, 

untuk kembali memberikan kesan ceria. 

Berikut adalah grafik alur emosi untuk lagu latar, ilustrasi tempo, dan 

ilustrasi volume audio dalam ACT 1. 

 

3.2.2. ACT 2 (76-158 detik) 

ACT 2 adalah tahap dimana terdapat masalah untuk tokoh utama. ACT 2 terdiri dari 

empat scene. Saat itu, Kevin mulai merasakan dampak dari kotak ajaib, dan ia 

meminta teman-teman bayangannya untuk menjadi tamu dalam pestanya. 

Gambar 3.2. Grafik emosi, ilustrasi tempo, dan volume audio dalam ACT 1 
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Instrumen yang digunakan adalah gitar, glockenspiel, dan piano. Tempo yang 

digunakan adalah sedang-cepat serta nada yang digunakan adalah nada mayor, 

untuk memberikan kesan sukacita karena mendapatkan sesuatu yang selama ini ia 

inginkan.  

 Kevin juga satu grup pemusik mariachi untuk memeriahkan pesta. Mariachi 

sendiri adalah musik tradisional Meksiko, yang terdiri atas pemain gitar, biola, 

terompet, serta beberapa orang penyanyi. Musisi dan penyanyinya memiliki gaya 

berpakaian yang disebut charro, yaitu memakai topi lebar dan bergaya petani. 

Mariachi biasanya dimainkan di pesta-pesta, sebagai lagu dansa maupun pengiring 

pesta. 

Pada musik mariachi, instrumen yang digunakan adalah gitar, biola, dan 

terompet. Volume leveling juga dilakukan, karena dalam scene 7-9 terdapat 

beberapa adegan yang menampilkan kesedihan Max karena diacuhkan oleh Kevin. 

Tingkat volume lagu latar menurun bila sedang terfokus pada Max dan kembali 

meningkat saat fokus di acara pesta Kevin. Berikut adalah grafik alur emosi untuk 

lagu latar, ilustrasi tempo, dan ilustrasi volume audio dalam ACT 2. 
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3.2.3. ACT 3 (159-180 detik) 

ACT 3 adalah tahap resolusi, dimana tokoh utama menemukan penyelesaian 

terhadap masalah serta jawaban terhadap tujuan awalnya. Segala sesuatu yang ada 

di dunia memiliki batas, begitu juga kotak ajaib Kevin. Karena terlalu banyak 

mengabulkan permintaan, kotak ajaib itupun meledak. Semua barang-barang yang 

diminta Kevin langsung lenyap, termasuk ‘teman-temannya’. Kevin merasa sedih 

karena ia baru menyadari bahwa segalanya itu fana. Ia lalu mencari dan kembali 

bermain dengan Max, yang adalah sahabat sejatinya 

Instrumen yang digunakan adalah perpaduan antara piano dan biola. Suara 

yang dihasilkan oleh biola dapat memberikan kesan tragis dan mendukung adegan. 

Tempo yang digunakan adalah sedang cenderung lambat untuk memberikan sedih. 

Gambar 3.3. Grafik emosi, ilustrasi tempo, dan volume audio dalam ACT 2 
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Berikut adalah grafik alur emosi untuk lagu latar, ilustrasi tempo, dan 

ilustrasi volume audio dalam ACT 3. 

 

3.3. Produksi 

Dalam proses produksi, penulis menggunakan teknik digital recording. Peralatan 

yang digunakan diantaranya beberapa perangkat lunak, diantaranya digital audio 

software seperti Acoustica Mixcraft 6 dan Adobe Audition, headphone, speaker 

monitors, kabel jack, serta alat musik seperti gitar dan keyboard. Alat musik seperti 

biola dan trumpet dimainkan secara digital melalui virtual instrument di komputer 

(piano roll). Proses perekaman suara gitar dilakukan tanpa microphone. Gitar 

langsung tersambung ke komputer menggunakan kabel jack. Metode ini dipilih 

karena lokasi perumahan penulis yang ramai dengan kendaraan lalu lalang, 

Gambar 3.4. Grafik emosi, ilustrasi tempo, dan volume audio dalam ACT 3 
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sehingga perekaman suara gitar menggunakan microphone menjadi tidak maksimal 

dan menimbulkan cukup banyak noise (suara seperti desis angin atau suara 

kendaraan yang samar-samar terdengar). 

Dalam proses perekaman efek suara, penulis menggunakan external 

recorder Zoom H4n, seperti yang terlihat pada gambar 3.31. 

 

 

 

 

 

3.3.1. Music Production 

Proses ini dilakukan setelah penulis selesai menganalisa script dan storyboard, 

membuat daftar suara dan instrumen, grafik emosi, ilustrasi tempo, dan ilustrasi 

volume berdasarkan teori Sonnenschein mengenai proses mendesain suara. Dalam 

tahap perekaman instrumen musik penulis memilih format audio 32 bit serta sample 

rate 48 KHz, bukan 44.1 KHz. Hal tersebut dikarenakan format tersebut merupakan 

standar audio sample rate untuk DVD, sedangkan sample rate 44.1 KHz adalah 

format standar audio sample rate untuk audio CD. Perangkat lunak yang digunakan 

adalah Adobe Audition CS6 

Gambar 3.5. External Recorder 

(http://cdn-static.cnet.co.uk/i/c/rv/e/accessories/zoom/h4n/story1.jpg) 
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Selanjutnya adalah pembuatan sebuah track baru untuk proses perekaman 

instrumen musik. Dalam tahap ini, penulis menggunakan Multitrack Session agar 

dapat memasukkan lebih dari satu recording track. Setelah itu penulis mengubah 

device class dalam pengaturan audio hardware menjadi ASIO. ASIO adalah Audio 

Stream Input/Output, yang merupakan soundcard khusus yang dikeluarkan oleh 

Steinberg untuk digital audio. Pada pengaturan ASIO sendiri, buffer size dinaikkan 

menjadi maksimum agar tidak terjadi latency (keterlambatan suara/delay) 

berlebihan, agar tidak mengganggu proses recording. Contoh latency adalah bunyi 

terdengar di speaker sekian detik setelah alat musik tersebut dimainkan. Efek suara 

pun digunakan dalam proses ini. Penulis menggunakan efek reverb agar 

mempermudah proses pengeditan dan noise reduction. Setelah selesai, suara dapat 

langsung di-mix. 

 

 

Gambar 3.6. Tampilan Pengaturan Audio Hardware 
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Untuk alat musik yang lain seperti piano dan biola, penulis menggunakan 

perangkat lunak virtual instrument yaitu Acoustica Mixcraft 6. Pada perangkat 

lunak ini terdapat piano roll yang dapat dimainkan melalui keyboard komputer. 

Hasil virtual instrument track berupa MIDI, namun dapat di-mix down menjadi 

WAV. 

 

3.3.2. Sound Effect Production 

Dalam proses produksi efek suara, proses perekaman foley dilakukan di dalam 

ruangan tanpa penataan akustik yang baik (ruang kedap suara dan sebagainya) 

karena keterbatasan sarana yang dipakai penulis. Sebelum merekam suara, penulis 

terlebih dahulu melihat daftar kebutuhan suara yang telah dibuat dan menentukan 

obyek apa saja yang butuh proses perekaman. Berikut adalah beberapa obyek yang 

membutuhkan sound effect, konsep, dan proses pembuatannya. 

 

Gambar 3.7. Tampilan Piano Roll Pada Acoustica Mixcraft 6 
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1. Sound Effect Kertas Tertiup Angin 

Penulis menganalisa obyek pada storyboard dan concept art. Obyeknya adalah 

sebuah kertas yang tertancap di dinding, terkena hembusan angin, dan membentur 

tembok. Penulis juga melakukan study existing, yaitu memperhatikan bunyi yang 

dihasilkan oleh kertas yang digerakkan. Hasil yang didapat adalah bahwa kertas 

dapat menimbulkan bunyi saat adanya pergesekan diantara permukaan kertas 

maupun dengan benda lain. Selain itu penulis juga mencari video referensi yang 

didalamnya terdapat materi suara kertas yang tertiup angin dan membentur sesuatu. 

 

 

 

 

 

Proses pembuatan desain suara dilakukan dengan menggunakan secarik 

kertas yang dikibaskan ke tembok. Ternyata hasilnya cukup realistis dan sesuai 

dengan yang ditampilkan, karena penulis menggunakan bahan yang sama dengan 

konsep awal pembuatan cerita.  

  

Gambar 3.8. Paperman (2012) 
(http://www.youtube.com/watch?v=1QAI4B_2Mfc) 
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2. Sound Effect Bel Pintu Rumah 

Dalam prosesnya, penulis berkoordinasi dengan concept artist untuk mengetahui 

latar belakang lingkungan dan setting waktu yang dipakai dalam film ini. Ternyata 

setting tempat dalam film ini adalah di Eropa, sedangkan waktu yang digunakan 

berkisar antara 1980-1990an. Penulis mencari informasi tentang bel pintu rumah 

melalui media internet dan dari sanalah diketahui bahwa bel pintu rumah elektrik 

sudah ditemukan sejak tahun 1831 oleh Joseph Henry.  Itu menandakan bahwa pada 

tahun 1980an sudah ada rumah yang menggunakan bel pintu elektrik yang berbunyi 

seperti bel pada umumnya. Selain itu, penulis juga mencari video referensi yang 

didalamnya terdapat materi suara bel pintu rumah. 

  

Gambar 3.9. Proses Pembuatan Sound Effect 
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Proses desain suara bel pintu dilakukan secara digital menggunakan 

Acoustica Mixcraft 6 dengan virtual instrument Tubular Bells di nada C6-A5.  

  

Gambar 3.10. Kimi ni Todoke (2010) 

Gambar 3.11. Proses Pembuatan Bel Pintu Rumah 
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3. Sound Effect Membuka dan Menutup Pintu Kayu 

Dalam prosesnya, penulis berkoordinasi dengan concept artist untuk mengetahui 

jenis dan bahan pintu apa yang digunakan. Jenis pintu yang digunakan adalah 

hinged door, yaitu pintu dengan satu poros. Penulis mencari informasi tentang pintu 

kayu yang umumnya digunakan untuk rumah tinggal melalui media internet dan 

dari sanalah diketahui bahwa pintu rumah umumnya menggunakan kayu jati dan 

meranti karena keduanya tahan lama. Selain itu, pintu lain yang sering digunakan 

adalah pintu multipleks, yang adalah pintu kayu buatan. Penulis juga mencari video 

referensi yang didalamnya terdapat materi suara pintu kayu yang terbuka maupun 

tertutup. 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan hasil diskusi juga diketahui bahwa kayu yang dipakai bukan 

kayu buatan (multipleks), namun kayu asli seperti jati atau meranti. Selain 

Gambar 3.12. Kokoro Connect (2012) 
(http://www.youtube.com/watch?v=1ki1Cl5JAAI) 
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menggunakan pintu rumah penulis yang berbahan kayu asli, juga digunakan pintu 

kampus yang berbahan campuran (ada kayu buatannya juga).  

 

 

 

 

 

 

4. Sound Effect Kertas Diremas dan Dibuang 

Penulis menganalisa obyek pada storyboard dan concept art. Obyeknya adalah 

sebuah kertas yang diremas oleh Kevin yang marah dan dibuang ke atas lantai kayu.. 

Penulis juga melakukan study existing, yaitu memperhatikan bunyi yang dihasilkan 

oleh gumpalan kertas yang dibuang ke atas lantai keramik biasa dan gumpalan 

kertas yang dibuang ke atas lantai kayu. Hasil yang didapat adalah gunpalan kertas 

yang dibuang ke atas lantai keramik menghasilkan suara yang memiliki pitch lebih 

tinggi daripada yang dibuang ke lantai kayu, sehingga suaranya menjadi 

menyerupai plastik. Pada kasus ini, penulis langsung melakukan foley recording 

tanpa mencari referensi. 

 

 

Gambar 3.13. Proses Perekaman Suara Pintu 
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5. Sound Effect Kotak Kado yang Bergetar 

Penulis menganalisa obyek pada storyboard dan concept art. Obyeknya adalah 

sebuah kotak kado yang bergetar karena kekuatan magis. Bunyi tersebut dapat 

dihasilkan lewat sebuah kotak berbahan carton board yang dihentakkan langsung 

ke permukaan kayu. Pada kasus ini, penulis langsung melakukan foley recording 

tanpa mencari referensi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Proses Perekaman Suara Kertas yang Dibuang 

 

Gambar 3.15. Proses Perekaman Suara Kotak yang Bergetar 
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6. Sound Effect Ledakan Pada Kotak Kado 

Dalam prosesnya, penulis berkoordinasi dengan visual effect artist untuk 

mengetahui seberapa parah dampak kerusakan akibat ledakan kotak ajaib tersebut. 

Ternyata efek ledakannya tidak parah. Ledakan tersebut tidak membuat hancur 

rumah dan barang-barang. Lalu penulis mencari referensi bunyi ledakan dari media 

internet.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Exploding Hydrogen Balloon 
(http://www.youtube.com/watch?v=nLuOM9aOWvk) 

 

Gambar 3.16. How To Create An Explosion Sound FX 
(http://www.youtube.com/watch?v=5sGm0fxz1_I) 
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Banyak foley artist yang menggunakan balon gas hidrogen untuk membuat efek 

suara ledakan. Namun demi keselamatan penulis dan alat yang dipakai penulis, 

maka balon oksigen biasa sudah cukup untuk membuat efek sebuah ledakan kecil. 

Lalu penulis juga mencoba menggunakan synthesizer dan software seperti 

Minimogue VA dan Messiah.  

 

7. Sound Effect Angin Berhembus 

Berdasarkan hasil diskusi dengan storyboard artist, angin yang berhembus adalah 

angin lembut (sepoi-sepoi) karena setting waktunya adalah pagi hari. Maka penulis 

segera mencari referensi tentang cara pembuatan efek suara angin berhembus 

secara manual di internet.  

 Secara manual, suara angin berhembus dapat dilakukan dengan 

menghembuskan udara secara perlahan melalui mulut. Penulis lalu melakukan 

eksperimen, yaitu membandingkan suara yang dihasilkan dari hembusan udara 

yang lembut dengan yang sedikit tergesa-gesa. Penulis juga membuat suara angin 

berhembus dengan menggunakan VSTi Instruments. 

Gambar 3.18. Proses Perekaman Suara Balon  

Desain Suara..., Yosiana Putri Irawan, FSD UMN, 2014



44 

 

 

8. Sound Effect Langkah Kaki 

Terdapat dua macam makhluk dalam film animasi pendek 3D “The Gift”, yakni 

humanoid (Kevin, Boris, dan Amber) serta creature (Max, siput babi guling, dan 

trio Mariachi). Namun, yang melakukan kegiatan berjalan hanyalah Kevin, Boris, 

Amber, serta Max.  

 Gaya berjalan humanoid dan creature pastilah berbeda, dan menghasilkan 

suara yang berbeda pula. Berdasarkan hasil diskusi dengan kedua character 

designer, Max adalah creature yang menyerupai anjing, berjalan dengan 4 kaki 

(quadrupedilism) dengan mengunakan jari sebagai tumpuannya (digitigrade). 

Penulis lalu memperhatikan anjing-anjing yang ada di rumah beberapa anggota 

kelompok serta merekamnya. 

Gambar 3.19. Proses Perekaman Suara Angin Berhembus 
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 Sedangkan untuk suara jalan karakter lainnya, penulis langsung 

melakukannya di atas permukaan kayu, dengan menggunakan sepatu yang 

berbahan dasar sama seperti yang digunakan karakter tersebut (sneakers). 

3.4. Pascaproduksi 

Dalam tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yakni mencocokkan 

suara atau musik yang telah dihasilkan dengan gambar, volume leveling, serta 

pemotongan audio. Hal yang lain ialah audio mixing dan mastering, yaitu mengolah 

suara yang dihasilkan agar terdengar lebih baik, seperti melakukan noise reduction 

dan memberi efek-efek pada suara seperti gema (reverb).  

Gambar 3.20. Proses Perekaman Suara Max Berjalan (Whisky) 
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Dalam proses editing penulis mencocokkan suara dengan gambar yang 

ditampilkan. Dalam kasus ini, penulis langsung menggunakan perangkat lunak 

Adobe Premiere Pro CS6 karena sudah dilengkapi dengan fitur-fitur audio editing 

dan dapat mengatur volume leveling untuk fade in dan fade out dengan mengatur 

keyframe. Proses audio mixing dan mastering dilakukan di Adobe Audition CS6.

Gambar 3.21. Proses Audio Mixing di Adobe Audition CS6 

Gambar 3.22. Proses Penyesuaian Suara dan Gambar 
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