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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Suara 

Rose (2009) mengatakan bahwa suara membutuhkan udara, dan  juga  molekul-

molekul kecil di sekeliling kita. Semua yang bergerak di udara bereaksi dengan 

molekul-molekul tersebut (hlm. 2). Beliau menambahkan tentang frekuensi suara, 

suara yang dapat di dengar oleh telinga manusia berkisar 20Hz sampai 20kHz 

(hlm. 5). 

 

2.2. Sound Design 

Menurut Farnell  (2010) sound design adalah sebuah struktur bunyi, yang terdiri 

atas tiga pilar utama yaitu fisik, matematis, dan psikologis sebagai unsur 

pembangunnya (hlm. 7). Farnell melanjutkan bahwa pilar pertama yaitu fisik 

berbicara mengenai getaran yang terjadi pada material berbeda akan menghasilkan 

energi yang berbeda, dan tak kalah penting pilar kedua yaitu bagaimana 

matematika berperan penting dalam memahami bagaimana sebuah benda digital 

mampu meniru dinamika dari dunia asli (hlm. 7). Beliau meneruskan pilar ketiga 

yaitu psikologis. Bunyi berkaitan dengan perasaan untuk itulah psikologis 

berperan penting dalam mengingat dan mengkategorikan sesuatu melalui 

pengalaman setiap orang masing-masing (hlm. 8). 
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Wyatt (2005) menambahkan bahwa sound design dapat diciptakan dengan 

menyusun beberapa sumber bunyi atau fx yang dimanipulasi sehingga hasil 

akhirnya berbeda dari karakter asli dari suara yang ditimbulkan oleh sumber bunyi 

itu (hlm. 167). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Viers (2008) berkata bahwa 

sound design itu mustahil untuk direkam secara langsung karena biasanya sound 

design itu dibuat melalui software digital audio workstation dengan cara 

memanipulasi bunyi yang ada (hlm. 4). 

Menurut Sonnenschein (2001) dalam mendesain sebuah suara seorang 

sound designer pada umumnya menggunakan 6 tahap pengerjaan, yaitu membaca 

script film, menemukan kata kunci dalam script yang kira-kira akan menimbulkan 

suara, membagi sesuai kategori suara, membuat visual map, berdiskusi dengan 

director, dan yang terakhir membuat sound map. 

 

2.2.1. Desain Suara dalam Film Animasi 

Dakic (2007) berkata bahwa sound sering kali memberikan dampak pada sebuah 

gambar/film. Scene dalam film terlihat berbeda tergantung dari bagaimana sound 

yang dibunyikan. Scene tanpa sound akan terasa lebih lama durasinya 

dibandingkan scene yang ditambahkan sound di dalamnya (hlm. 3). 

Beliau menambahkan bahwa sound dalam film berfungsi untuk story telling dan 

story supporting (hlm. 3). 
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2.3. Musik 

Menurut Wright (2011) mengatakan bahwa musik adalah serangkaian suara dan 

jeda yang melewati waktu. Beliau menambahkan bahwa nada harus disusun 

selaras, logis, dan dengan cara yang benar agar nada tersebut bisa disebut sebuah 

musik dan bukan sebuah noise (hlm. 4). 

Dakic (2007) menambahkan bahwa masa-masa awal musik di dalam 

sebuah film berfungsi untuk meredam noise dari proyektor dan memberikan 

sebuah suasana emosional tertentu (hlm. 4). 

Menurut Rose (2008) musik merupakan elemen penting dalam sebuah 

produksi film, selain sebagai lagu tema pembuka dan akhir film, musik berfungsi 

untuk menekankan sebuah emosi dan  menjelaskan suasana tertentu (hlm.77). 

 Miller (2005) berkata bahwa akor mayor dan minor memiliki perbedaan 

suara, mayor lebih ke arah senang, dan sedangkan minor lebih bernuansa sedih. 

Hal ini disebabkan karena interval pada kedua jenis akor berbeda. Sonnenschein 

(2001) menambahkan tabel relasi antara nada dan emosi yang ditimbulkan. 

 

Tabel 2.1. Harmonic Intervals 

HARMONIC INTERVALS 

Interval Ratio Emotional Characteristic 

Unison 1:1 Strength, solidity, security, calmness 

Octave 1:2 Completeness, openness, togetherness, 

circularity 

Perfect fifth 2:3 Power, centering, comfortable, completeness, 
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feeling of home 

Perfect fourth 3:4 Serenity, clarity, openness, light, angelic 

Major third 4:5 Hopeful, friendly, resolved, comfortable, 

square, characterless 

Minor sixth 5:8 Soothing, but delicate and sad 

Minor third 5:6 Elated, uplifting 

Major second 8:9 Hapiness, openness, lightness, though 

irritating 

Minor seventh 4:7 Suspenful, expectant, rich but unbalanced 

Major seventh 5:9 Strange, discordant, eerie 

Major second 9:10 Anticipatory, unsettled 

Minor second 15:16 Tense, uneasy, mysterious 

Diminished fifth 5:7 Malevolent, demonic, horror 

 

 

2.3.1. Hubungan Musik dan Cerita 

Menurut Sonnenschein (2001) musik memiliki hubungan dengan cerita seperti 

melody dengan character, harmony dengan setting, disonance dengan conflict, 

rythem dengan pace, phrase dengan scene/sequence, score dengan script, 

performers dengan actors, dan conductor dengan director (hlm. 175).  

Beliau memberi contoh disonance dengan conflict. Konflik dalam film sama 

seperti disonansi. Disonansi terjadi ketika dua suara terdengar bertabrakkan, 

fungsinya sama seperti konflik pada cerita.  
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Beliau menambahkan beberapa emosi yang dapat dibangun melalui ciri-

ciri musik tertentu dalam sebuah cerita/film. 

 

Tabel 2.2. Hubungan Emosi dengan Musik 

ACOUSTIC EXPRESSION OF EMOTIONAL STATES 

According to Friederich Marpurg (1718-1795) 

Emotion Expression 

Sorrow Slow, languid melody; sighing; caressing of single words 

with exquisite tonal material; prevailing dissonant 

harmony. 

Happiness Fast movement; animated and triumphant melody; warm 

tone color; more consonant harmony. 

Contentment A more steady and tranquil melody than with hapiness. 

Repentance The elements of sorrow, except that a trubulent, lamenting 

melody is used. 

Hopefulness A proud and exultant melody. 

Fear Trumbling downward progression, mainly in the lower 

register. 

Laughter Drawn out, languid tones. 

Fickleness Alternating expression of fear and hope. 

Timidity Simillar to fear,but often intensified by an expression of 

impatience. 

Love Consonant harmony; soft, wavering tone; then an intense, 
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scolding tone; finally a moving and sighing tone; 

alternating slow and quick movement. 

Hate Rough harmony and melody. 

Envy Growling and annoying tones. 

Compasssion Soft, smooth, lamenting melody; slow movement; repeated 

figures in the bass. 

Jealously Introduced by a soft, wavering tone; then an intense, 

scolding tone; finally a moving and sighing tone; 

alternating slow and quick movement. 

Wrath Expression of hated combines with ruining notes; frequent 

suden changes in the bass; sharp violent movements; 

shrieking dissonances. 

Modesty Wavering, hestitating melody; short, quick stops. 

Daring Defiant, rushing melody. 

Innocence Pastoral style. 

Impatience Rapidly changing, annoying modulations. 

 

 

2.3.2. Scoring 

Musik sebagai bentuk pernyataan sebuah emosi, musik berfungsi 

mengidentifikasikan sebuah karakter dalam film atau penentu nuansa dalam 

sebuah plot cerita, dan musik memberi nuansa dalam sebuah scene. Tiga hal ini 

merupakan panduan untuk memasukkan scoring di dalam sebuah film yang 
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disampaikan oleh Rose (2008). Makna teks tersebut didapatkan setelah selesai 

membaca (hlm. 78-79). 

Rose melanjutkan mengenai musik sebagai bentuk pernyataan sebuah 

emosi, ia berkata bahwa musik bisa menyampaikan emosi walaupun tidak ada 

dialog, seperti musik dalam adegan berkelahi maupun adegan sedih (hlm. 78). 

Pernyataan ini dikuatkan oleh Wyatt (2005) yang berkata, musik dapat 

menambahkan mood di dalam sebuah film (hlm. 188). 

Menurut Rose (2008) tidak ada cara cepat yang lain untuk membangun 

suasana dalam sebuah scene film terasa seperti di suku tertentu atau berada di 

tempat tertentu, kecuali dengan musik itu sendiri (hlm. 79). 

Beliau menambahkan bahwa pembuatan scoring musik untuk tema 

karakter tertentu atau untuk tema film tersebut. Scoring seperti ini dapat 

dimasukkan ke dalam scene manapun ketika karakter itu datang atau berada di 

sana (hlm. 78). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wyatt (2005) yang berkata 

bahwa kelebihan dari scoring musik adalah ciri khas dari sebuah film, dan tidak 

ada film lain yang memakai scoring yang sama (hlm. 189). Ia menambahkan 

bahwa scoring yang baik dapat dihasilkan oleh kerjasama antara director dan 

komposer, sehingga nuansa musik yang diinginkan sesuai dengan film yang ingin 

disampaikan. (hlm. 189).  
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2.3.3. Musik Populer 

Moore (2003) mengatakan bahwa musik pop biasanya memiliki progresi chord 

yang sederhana dan diulang-ulang. Seperti contoh I, IV, V, dan IV (nada dasar, 

nada keempat, nada kelima, dan nada keempat) (hlm. 28). 

 

2.4. Sound FX 

Viers (2008) mengatakan bahwa Sound FX adalah sebuah bunyi selain suara dari 

percakapan atau musik, yang sengaja dibuat untuk membuat film menjadi lebih 

dramatis (hlm. 1). 

Dakic (2007) menambahkan bahwa Sound FX adalah sebuah suara yang 

biasanya tidak terjadi di alam atau mustahil untuk direkam di alam langsung (hlm. 

5). 

Menurut Wyatt (2005), Sound FX bisa membantu para penonton untuk 

memahami suatu adegan dalam film, tanpa harus menampilkan gambar dari film 

tersebut. Beliau menambahkan bahwa kombinasi antara sound fx dan musik dapat 

menambah mood dalam sebuah film (hlm. 166-167). 

Viers (2008) memperkuat pernyataan itu dengan berkata melalui bunyi 

detik dari sebuah jam kita dapat mengerti bahwa waktunya hampir habis (hlm. 2). 

Beliau menambahkan bahwa didunia film ada lima jenis Sound FX yaitu Hard 

FX, Foley FX, Background FX, Electronic FX, dan Sound Design FX (hlm. 3). 

Hal ini diperkuat oleh Wyatt (2005) bahwa ada 4 jenis Sound FX yaitu Hard FX, 

Foley FX, Ambience, dan Sound design (hlm. 167). 
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Menurut Rose (2009) sound fx berfungsi untuk menarik perhatian penonton (hlm. 

213). 

2.5. Foley 

Menurut Wyatt (2005), foley adalah pengambilan suara yang biasanya di dalam 

studio dan suara tersebut diambil berdasarkan gerakan atau benda yang ada di 

dalam sebuah film (hlm. 167). Pernyataan ini diperkuat oleh Viers (2008) kata 

foley berasal dari seorang sound designer bernama Jack Foley. Foley adalah 

proses pengambilan suara yang diambil dan disamakan dengan gambar. Biasanya 

pengambilan suara langkah kaki (hlm. 3). Dakic (2007) mengutarakan hal yang 

sama, bahwa foley diciptakan melalui proses rekaman di sebuah studio khusus 

untuk foley, kemudian foley artist membuat sebuah suara sambil melihat gambar 

atau film, sehingga kurang lebih suara yg dihasilkan selaras dengan gambar (hlm. 

5). 

Rose (2008) menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan foley, kita dapat 

manggunakan dua cara. Pertama dengan merekam langsung suara saat film 

diputar, dan yang kedua dengan cara digital yaitu merekam dahulu sumber bunyi 

lalu foley tersebut disamakan dengan gambar pada saat editing (hlm. 206). 

Menurut Theme (2009) seorang foley artist harus mengerti suara apa yang 

harus terdengar dalam satu adegan dan suara apa yang diabaikan, tidak semua 

suara benda yang bergerak harus direkam, karena manusia punya batasan dalam 

pendengaran (hlm. 18). 
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2.6. Music Editing 

Menurut Rose (2008) dalam editing sebuah musik, seorang sound designer harus 

percaya pada telinganya, pendengaran dan kepekaan  terhadap ritme sebuah 

musik. Dalam sebuah bentuk gelombang hanya akan terlihat kapan musik itu 

berbunyi kencang atau pelan bukan ritme musik itu (hlm. 330-331). 

Ia melanjutkan bahwa ada satu hal yang tak kalah penting, yaitu belajar untuk 

menghitung selama mendengar sebuah musik, maka dengan mudah dan akurat 

dapat di potong atau diedit (hlm. 331). 

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Wyatt (2005) yang mengatakan bahwa 

memotong musik harus memotong di dalam iramanya, dengan demikian musik 

tidak terdengar janggal (hlm. 200). 

Sedangkan Dakic (2005) memberikan pernyataan bahwa dalam proses 

editting sebuah suara, ada dua cara yang biasa dilakukan yaitu langsung 

memotong suara atau memberi transisi seperti fade in dan fade out. Keduanya 

dapat digunakan sesuai kebutuhan (hlm. 7). 

 

2.6.1. Music Mixing  

Rose (2008) mengatakan bahwa mixing adalah bagian penting dalam sebuah film, 

karena di dalam sebuah film dibutuhkan dinamika. Bagaimana sound ketika mau 

menyampaikan emosi karakter dalam film atau apa yang mau ditunjukkan di 

dalam suatu adegan dengan sound (hlm. 381). 
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 Dakic (2005) berkata bahwa secara umum mixing adalah proses dimana 

suara akan dimanipulasi melalui control level pada saat rekaman. Tapi sekarang 

proses mixing lebih sering dipakai setelah proses rekaman atau masuk dalam 

proses editting (hlm. 6).  

Amyes (2005) menambahkan  apapun sistem yang digunakan dalam 

mixing audio, seorang  yang  mengerjakannya harus ada di posisi yang tepat  

untuk mendengar suara dengan  baik, melihat gambar dengan jelas, dan dapat 

dengan mudah  mengakses mixer (hlm. 216). 

 

2.6.2. Music Sync 

Dakic (2005) berkata sync adalah proses dimana gambar dan suara dapat bergerak 

bersamaan dan terlihat menyatu (hlm. 7).  Rose (2009) menambahkan ketika 

gambar dan suara direkam dengan alat rekam yang berbeda, maka proses sync 

harus dilakukan secara manual (hlm. 119). 

Menurut Theme (2009) lebih masuk akal ketika kita memotong dan 

menyamakan suara dengan apa yang dilihat, dibanding mengikuti teori tentang 

kecepatan cahaya dan suara (hlm. 136). 
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