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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis menggunakan sumber literatur yang berkaitan dengan teori/teknik editing 

dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Teori utama yang digunakan adalah 

teknik editing jump cut. 

2.1. Editor 

Thompson dan Bowen (2009) mengatakan, editor adalah seseorang yang 

memberikan sentuhan kreatif terakhir pada sebuah proyek film. (hlm. xi). Rea dan 

Irving (2010) menambahkan, editor adalah seseorang yang memiliki kemampuan 

secara teknis untuk memanipulasi gambar serta suara dari berbagai footage yang 

telah diberikan. (hlm 258). Benyahia, Gaffney dan White (2006) juga 

menambahkan, editor adalah seseorang yang berkontribusi dalam menciptakan 

sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada penonton (hlm. 35). Reisz dan 

Millar (2010) menegaskan, jika mendengar kata ‘editor’, orang cenderung 

berpikir bahwa editor adalah orang yang bekerja secara teknis dalam memotong 

dan menyusun sebuah gambar, namun hal itu tidak sepenuhnya benar. Editor 

adalah orang yang mengerjakan banyak proses kreatif dan juga harus membuat 

keputusan dalam hal editing seperti memakai sebuah footage atau tidak (hlm. xii) 
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2.2. Editing 

Menurut Crittenden (1996), editing merupakan directing untuk kedua kalinya. 

Proses editing sendiri merupakan sebuah proses akhir, dimana cara tutur yang 

ingin disampaikan oleh sutradara dibentuk (hlm. 96). Thompson dan Bowen 

(2009) juga menambahkan, editing merupakan sebuah proses pemilihan shot yang 

baik dan menggabungkannya menjadi sebuah kesatuan visual yang bersifat 

memberi informasi, menghibur, atau menimbulkan kondisi emosional (hlm. 1).  

Chang (2012) menambahkan, editing adalah sebuah proses yang unik dalam 

pembuatan film, sebuah proses sulit yang memakan waktu serta disiplin seorang 

editor (hlm. 11). 

2.3. Sejarah Jump Cut 

Breathless (1959) adalah sebuah film karya sutradara Godard dalam French New 

Wave Movement. Film Breathless (1959) memberi dampak besar pada dunia 

Cinematography pada masanya sampai sekarang. 

 Menurut Raskin (1998), ada lima alasan penggunaan jump cut yang 

dilakukan oleh Godard pada film Breathless (1959): 

1. Pada pembuatan film Breathless (1959), Godard menghabiskan 8000 

meter roll film dari jatah yang seharusnya ia gunakan yaitu 5000 meter 

roll film. Godard dipaksa untuk memendekkan film tersebut karena budget 

yang tidak mencukupi. Pada akhirnya, Godard berhasil menggunakan 

jump cut secara tidak sengaja untuk mengurangi durasi yang ada. 
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2. Godard merasa film Breathless (1959) adalah film yang sangat buruk dan 

ia memutuskan untuk memotong beberapa bagian yang ia rasa jelek. 

Dengan menggunakan jump cut, Godard ingin membuat para kritikus film 

berpikir kalau ia sedang melakukan sebuah style editing baru yang 

menyegarkan. 

3. Godard sendiri ingin memendekkan durasi film tersebut, karena ia merasa 

film Breathless (1959) terlalu lama. Ia menambahkan, filmmaker yang 

tidak berpengalaman selalu memasukkan banyak sekali gambar yang tidak 

terlalu penting yang pada akhirnya akan menambah durasi film. Dalam 

film Breathless (1959), Godard ‘nekat’ menggunakan jump cut yang 

mungkin tidak berhasil. 

4. Penggunaan jump cut juga dipakai Godard untuk menunjukkan emosi 

Michel Poiccard dalam film Breathless (1959). Scene dimana Michel 

melakukan penembakan kearah polisi, penonton tidak melihat secara 

langsung penembakan itu. Penonton hanya melihat pistol Michel yang 

ditembakkan lalu langsung ditampilkan polisi yang tergeletak di semak-

semak. Godard menambahkan, informasi tambahan tidak dibutuhkan 

karena hal tersebut akan mengganggu jalannya film. 

5. Godard merasa bosan dengan French Cinema. Ia ingin memulai sesuatu 

yang baru dan segar seperti kubisme dalam dunia seni dan juga jazz dalam 

dunia musik. 
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2.3.1. Jump Cut 

Rosenberg (2011) menjelaskan, jump cut adalah sebuah teknik editing yang 

menunjukkan adanya sebuah gap antara satu gambar kegambar lainnya sehingga 

membuat gambar seakan-akan ‘melompat’ (hlm. 48). Penggunaan jump cut juga 

dapat menarik perhatian penonton karena jump cut melakukan ‘lompatan’ pada 

gambar yang dapat membangun pacing pada sebuah film (hlm. 77). Thompson 

dan Bowen (2009) menambahkan, jump cut merupakan sebuah perpotongan 

gambar dimana penonton melihat sebuah gambar bergerak yang ‘melompat’, 

adanya sebuah glitch, maupun sebuah interupsi singkat pada sebuah gambar (hlm. 

65). Dengan acuan teori 180 derajat, jump cut dapat diterapkan dengan 

menggunakan perpotongan pada 30 derajat dari setiap gambar. Pemotongan 

gambar dengan perpindahan kamera yang kurang dari 30 derajat akan 

menyebabkan sebuah ‘lompatan’ pada gambar karena kurangnya perbedaan antara 

kedua gambar tersebut (hlm. 46). 

 

Gambar 2. 1. Teori 180 derajat 
(Sumber: Grammar of the Edit, Thompson & Bowen, hlm. 47) 
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Gambar 2. 2. Pemotongan pada 30 derajat 
(Sumber: Grammar of the Edit, Thompson & Bowen, hlm. 47) 

 Menurut Thompson dan Bowen (2009), ada dua hal yang harus 

diperhatikan saat editor melakukan cut: continuity of action dan continuity of 

dialogue. 

2.3.1.1. Continuity of Action 

Sebuah action yang ditampilkan oleh talent pada sebuah shot, harus sama dengan 

action yang ia lakukan di shot selanjutnya dalam scene yang sama. Hal ini 

berguna untuk mempermudah editor untuk melakukan transisi gambar. Dengan 
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tidak adanya continuity of action, penonton akan menyadari adanya kesalahan 

yang terjadi pada sebuah gambar (hlm. 50). 

 

Gambar 2. 3. Tidak adanya continuity of action 
(Sumber: Grammar of the Edit, Thompson & Bowen, hlm. 50) 

2.3.1.2. Continuity of Dialogue 

Sama dengan continuity of action, continuity of dialogue juga harus diperhatikan 

oleh editor. Suara yang dikeluarkan oleh talent harus sinkron dengan apa yang 

sedang ia ucapkan atau kerjakan yang tampak dalam gambar. Namun tidak 

menutup kemungkinan, editor dapat menggunakan improvisasi dialogue dan 

suara yang dilakukan oleh talent kedalam film (hlm. 51). 
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Gambar 2. 4. Alternatif dialogue 
(Sumber: Grammar of the Edit, Thompson & Bowen, hlm. 51) 

2.4. Ritme 

Pearlman (2009) menjelaskan, ritme dalam sebuah film berfungsi untuk 

membentuk, menstimulasi, serta membangun sebuah tension yang diinginkan oleh 

editor (hlm. 61). Namun, sebagian besar editor mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan bagaimana mereka membangun sebuah ritme dalam editing. Hal ini 

dijelaskan lebih lanjut dengan jawaban bahwa mereka mengerjakan sebuah 

editing dengan menggunakan ‘intuisi’ mereka semata. Intuisi ini didapat dari 
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sebuah pengalaman seorang editor dalam menonton sebuah film dan diterapkan 

pada proyek film mereka (hlm. 1). 

2.5. Timing 

Pearlman (2009) mengatakan, timing dapat didefinisikan menjadi sebuah atribut 

yang digunakan oleh editor untuk pembentukan sebuah ritme. Timing itu sendiri 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu memilih frame yang digunakan, menentukan 

durasi sebuah scene, serta menentukan penempatan shot yang dipilih (hlm. 44). 

Rosenberg (2011) menambahkan, ritme timing pada sebuah scene dapat dibentuk 

dengan adanya intuisi dan juga pengalaman dari seorang editor. Dmytryk (2010) 

juga menambahkan bahwa timing menjadi unsur yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan editing. Timing yang terlalu cepat maupun terlalu lambat akan 

membuat penonton bingung (hlm. 72). 

2.6. Pembangunan Karakter 

Menurut Kempton (2004), sifat sebuah karakter dapat dengan mudah 

diperlihatkan dari bagaimana ia berbicara ataupun bertindak. Contohnya, apabila 

seseorang berbicara dengan nada bicara yang sopan dan hangat, itu bisa 

menggambarkan sebuah karakter yang loving, caring, dan juga well-mannered. 

Sebuah karakter yang berbicara dengan nada keras dan tinggi, itu bisa 

menggambarkan sebuah karakter yang keras dan juga tempramental. Dialogue 

dalam sebuah film juga dapat digunakan sebagai pembangunan sebuah karakter, 
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hal ini bisa terjadi dengan berjalannya cerita serta dialogue yang dilakukan oleh 

sebuah karakter (hlm 4-7). 

 Karakter dalam sebuah film juga dapat diperlihatkan dengan cara 

bagaimana mereka bicara (aksen/dialek) untuk memberitahu penonton darimana 

asal karakter tersebut. Cara mereka berpakaian untuk memberitahu penonton sifat 

mereka dari penampilan. Ini merupakan beberapa hal yang harus direncanakan 

dari awal oleh script writer dalam menciptakan sebuah karakter. Karakter yang 

lebih dominan dalam sebuah scene juga akan membantu dalam membangun mind 

set penonton akan sifat karakter yang sedang mereka saksikan (hlm 20-21). 

2.7. Birokrasi 

Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando 

dengan bentuk piramida, dimana orang yang berada ditingkat bawah lebih banyak 

dari pada orang yang berada ditingkat atas. Sistem birokrasi biasanya dapat kita 

temui pada instansi yang bersifat administratif. 
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Gambar 2. 5. Piramida birokrasi 
(Sumber: Snatch (2001)) 

 Birokrasi di Indonesia belum mengutamakan kepentingan rakyat. 

Pelayanan yang berbelit-belit dan korup membuat sistem birokrasi di Indonesia 

jauh dari Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM telah ditetapkan secara 

nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah. Hal ini juga 

yang menyebabkan jasa pelayanan masyarakat yang seharusnya mempercepat dan 

mempermudah tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Birokrasi membuat 

masyarakat merasa susah karena mereka tidak dilayani dengan baik. Padahal, 

pelayanan publik pada sektor swasta sudah memiliki reputasi yang cukup baik, 

dimana mereka mengutamakan kenyamanan serta kemudahan. (Holidin, 2013, 

hlm. ii). Sumaryadi (2010) juga menambahkan, gambaran masyarakat akan 

sebuah birokrasi sudah identik dengan peralihan dari satu meja ke meja lainnya, 

proses yang sulit dan berbelit-belit, kertas formulir yang banyak, izin dan sebuah 
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organisasi bertingkat. Padahal, birokrasi seharusnya bersifat memudahkan serta 

mempercepat sebuah proses (hlm. 259). 
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