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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penulisan proposal yang berjudul “Penerapan Compositing untuk membuat 

Ilusi Sulap dalam Film Pendek Misdirection”, penulis akan memakai berbagai 

sumber literatur yang berhubungan dengan menyunting secara garis besar. 

Menyunting adalah suatu proses menyusun beberapa rekaman gambar seperti 

gambar dan suara menjadi suatu film yang utuh. Berdasarkan penjelasan topik di 

atas, maka topik penelitian yang penulis akan ambil melingkupi tema tentang teori 

menyunting, magic, compositing, dan the cut. 

2.1. Magic 

Menurut Tambiah (1990) magic, science dan religion sangat berhubungan tetapi 

tidak akan selamanya terus berkaitan. Beliau mengambil definisi magic dari salah 

seorang antropologis bernama Malinowski, dia menyatakan dua pernyataan 

mendasar magic yang memberikan dua fungsi yaitu bersifat psikologis dan faktor 

lain sosiologis (hlm. 72).  

2.2. Menyunting 

Menurut Thompson dan Bowen (2009) menyunting adalah proses mengorganisir, 

melihat, memilih dan menyusun gambar dan suara dari film yang sudah dibuat. 

Mereka mengatakan proses penyuntingan gambar seperti menulis di buku harian, 

sehingga seorang penyunting harus memilih dan menggabungkan klip untuk
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menjadikan sebuah informasi yang akan disampaikan kepada penonton lewat 

gambaran visual (hlm. 1). 

Sementara ada yang berpendapat bahwa menyunting adalah proses 

memilah dan menyusun beberapa klip menjadi suatu urutan yang sudah tertata 

rapi dengan menggunakan teknik, seni, dan keterampilan seperti yang dijelaskan 

oleh Ken Dancyger (2010). Beliau menjelaskan teknik adalah suatu aspek yang 

menggabungkan dua klip yang berbeda menjadi sebuah arti tertentu. Dia 

mengemukakan seni adalah suatu cara menggabungkan klip dalam jumlah dua 

atau lebih yang memiliki arti ke tingkat selanjutnya, seperti reaksi dari penonton 

terhadap suatu film. Dia juga menjelaskan keterampilan adalah suatu aspek yang 

dimana hasil dua potongan klip memiliki makna yang masih samar atau belum 

terlihat menonjol (hlm. 1). 

2.2.1. Match Action 

Suatu pergerakan gambar bergerak yang berpindah dari satu adegan ke adegan 

lain harus dilihat dengan teliti, terutama para penyunting dimana mereka harus 

pintar mengubah elemen yang tidak cocok pada adegan sebelumnya. Menurut 

Dancyger (2010) dalam suatu penyuntingan gambar pasti akan menemukan 

perpindahan aksi yang terlihat tidak cocok dengan klip sebelumnya, ini bisa 

menjadi suatu masalah yang besar walaupun hanya sedikit yang kurang cocok. 

Dia menjelaskan untuk mendapatkan potongan poin yang tepat pada suatu 

gambar, seorang sutradara harus sering mengenalkan gestur tubuh dari pemain 
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melalui gambaran visual. Beliau menjelaskan potongan yang cocok terdiri dari 

visual continuity, significance, similarity in angle or direction (hlm. 373) 

2.2.2. The Cut 

Dalam proses menyunting, seorang penyunting menyelesaikan film yang sudah 

diproduksi menjadi sebuah informasi kepada penonton. Informasi ini terwujud 

dari potongan-potongan gambar yang dibuat dalam bentuk akhir yaitu visual. 

Thompson dan Bowen (2009) menjelaskan istilah potongan dalam film seperti 

kumpulan plastik yang direfleksikan sebagai sebuah gambar dimasing-masing 

bingkai yang sudah dipotong, seperti dipotong dengan gunting. Mereka 

mengatakan istilah potongan ini sering digunakan pergantian dari satu klip ke klip 

lainnya. Mereka berpendapat penggunaan transisi yang tepat sangat memperjelas 

bentuk visual terhadap penonton (hlm. 76). Ada beberapa potongan yang sering 

dipakai dalam film, saat dimana:  

1. Aksi yang berkesinambungan dengan adegan selanjutnya. 

2. Kebutuhan untuk mengubah dampak pada salah satu adegan. 

3. Mengubah informasi atau peristiwa. 

2.3. Green Screen 

Untuk membuat sebuah film atau video yang mengandung elemen fantasy biasa 

menggunakan teknik green screen. Penggunaan greenscreen lebih banyak dipakai 

daripada blue screen karena cahaya yang diperlukan tidak perlu memakan banyak 

pada kain tersebut. Green screen biasanya lebih menantang daripada Computer 

Generated Imaging (CGI) dan membutuhkan tiga syarat yaitu foreground image, 
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background image, dan matte. Wright (2008) menjelaskan membuat sebuah matte 

pada Computer Generated Imaging (CGI) dalam menganalisa data sebuah gambar 

hasilnya otomatis dan tepat, sedangkan lewat green screen harus membuatnya 

menjadi satu. Beliau berpendapat hanya beberapa green screen yang hasil akhir 

pada sebuah klip terlihat baik dan matte yang dibuat akan terlihat rapi dan apabila 

ada klip yang buruk itu akan membuat matte tersebut terlihat memaksa (hlm. 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3-1 Proses pengaplikasian Green Screen 

 (Professional Digital Compositing – Esstential Tools and Techniques, 2010) 

2.3.1. Motion Tracking 

Sebuah klip pasti akan ada yang menghasilkan gambar yang tidak stabil dan 

sedikit mengganggu, namun itu bisa menjadi stabil dengan menggunakan metode 

yang dinamakan motion tracking. Wright (2006) menjelaskan motion tracking 

yaitu proses memanipulasi data dari sebuah gambar bergerak dengan akurasi 
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pengulangan pada sebuah klip untuk membuat tracking yang hasilnya halus. 

Beliau menjelaskan program komputer dapat melakukan tracking pergerakan satu 

objek sebuah klip yang goyang menjadi stabil dan halus. Dia berpendapat suatu 

klip yang bergerak dapat ditambahkan dengan elemen lain dan elemen tersebut 

mengikuti pergerakan kamera, namun elemen tersebut dapat dihapus dengan 

tracking potongan dari latar belakang. Ia mengemukakan prosesnya mencari track 

atau jarak pada target gambar yang dipilih, dan track ini berupa data yang 

digunakan mengubah pergerakan dari klip untuk menstabilkan terhadap target 

objeknya (hlm. 242). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3-1 Proses menganalisa Tracking pada sebuah klip 

(Professional Digital Compositing – Esstential Tools and Techniques, 2010) 

                      

Gambar 2.3-2 Hasil data analisa Tracking 

(Professional Digital Compositing – Esstential Tools and Techniques, 2010) 
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2.3.2. Masking 

Menurut Brinkmann (2008) mengemukakan masking adalah salah satu metode 

tertentu yang biasa dipakai, termasuk untuk memisahkan matte sebagai pengontrol 

sebuah gambar. Beliau menjelaskan secara dasar penggunaan masking dengan 

mengontrol satu klip dan secara tidak langsung menduplikatnya menjadi dua klip 

yang sama, yang satu berupa sekuen asli sedangkan kedua berupa masking (hlm. 

172). 

             

Gambar 2.3-3 Proses pengaplikasian Masking 

(Compositing Visual Effects-Essentials for the Aspiring Artist, 2008) 

 Dalam mengganti atau menutup salah satu objek pada sebuah gambar bisa 

dipakai beberapa metode seperti luma-key atau chroma key, tapi ada dua metode 

dalam membuat masking. Wright (2008) mengartikan masking adalah salah satu 

alat yang biasa dipakai untuk memisahkan elemen lain dalam sebuah gambar. 

Pada dasarnya, alat bernama masking terdapat dua cara pemakaian baik itu 

manual maupun otomatis. Metode manual yaitu membuat masking dengan 

menggambar di atas kertas khusus dengan menggunakan tangan. Saat proses 

menggunakan tangan ini ada dua kemungkinan yaitu dengan mengontrol titik poin 

yang sudah ditentukan dan bisa juga mewarnai objek yang sudah diseleksi 
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menggunakan masking. Contohnya salah satu gambar yang ingin ditambahkan 

efek baik itu objek utama atau yang lain dengan menggunakan masking (hlm. 93).   

2.3.3. Rotoscoping 

Sebenarnya ada alat khusus yang dinamakan roto atau bisa juga rotoscoping yang 

memiliki kecanggihan dalam mengubah posisi terhadap objek pada shot yang 

memakai latar green screen, serta sangat efektif mempermudah para rotoscoper. 

Lanier (2010) menjelaskan rotoscoping adalah proses dimana melakukan tracing 

satu frame dengan waktu yang tepat dari sebuah klip. Beliau mengatakan proses 

rotoscoping ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama, karena harus akurat 

dalam membentuk titik poin secara frame by frame dalam sebuah klip (hlm. 207). 

                                                      

Gambar 2.3-4 B-spline dan S-spline 

(Professional Digital Compositing-Essential Tools and Techniques, 2010) 

Ada perbedaan antara masking dan rotoscoping terletak pada matte yang 

dibentuk pada masking hanya berlaku satu frame sebuah gambar, sedangkan 

rotoscoping berlaku pada frame by frame di gambar bergerak. Wright (2008) 
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menjelaskan rotoscoping sangat dibutuhkan dalam dunia digital compositing dan 

banyak digunakan pada visual effect shots. Proses pembuatan teknik rotoscoping 

ini mengambil waktu yang banyak karena harus berhati-hati dalam membuat 

bentuk yang bergerak disekitar objek yaitu film secara frame by frame (hlm.101). 

2.3.4. Alpha Channel 

Dalam sebuah gambar digital menyimpan empat informasi berupa channel yaitu 

merah, hijau, biru dan alpha. Alpha channel adalah gambar hitam putih yang 

mendeskripsikan opacity berhubungan dengan color channel pada warna hitam 

yang transparan dan warna putih yang tidak bisa ditembus. Goulekas (2001) 

menjelaskan ketika menggabungkan foreground image dengan gambar yang lain, 

lalu terlihat warna abu-abu di alpha channel yang menggambarkan nilai 

persentase pada color channel terhadap background image yang muncul. 

Contohnya seperti gambar di bawah yaitu bubble dengan background berisi warna 

orange dan warna foreground berisi biru dan kuning, kemudian gambar ini 

diaplikasikan dengan alpha channel untuk menghilangkan gradient orange 

background. Hasil akhirnya terlihat warna hitam berubah seperti pattern yang 

menampilkan transparan dari gambar tersebut (hlm. 11). 

                      

Gambar 2.3-6 Proses pengaplikasian Alpha Channel 

(www.axialis.com/tutorials/tutorial-misc001.html, 2014) 
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2.4. Digital Compositing 

Film genre science fiction atau fantasi biasanya terlihat menarik di mata penonton, 

namun untuk membuat unsur tersebut dibutuhkan ketelitian yang tepat . Istilah 

yang terdapat pada film genre tersebut biasa disebut digital compositing. Digital 

compositing adalah proses mengumpulkan beberapa gambar menjadi satu 

kesatuan yang hasil akhirnya berupa rangkaian video digital seperti yang 

dikatakan Lanier (2010). Elemen yang dibutuhkan pada proses pembuatannya 

yaitu background plate, computer graphic, render, matte painting dan elemen-

elemen tersebut mempengaruhi hasil akhir visual, contohnya sebuah lokasi yang 

dibuat terlihat begitu nyata atau sama dengan tempat aslinya (hlm. 2). 

                 

Gambar 2.4-1 Proses pengaplikasian Image Compositing 

(Compositing Visual Effects-Essentials for the Aspiring Artist, 2008) 
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