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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Film 

Film merupakan pekerjaan kreatif yang melibatkan banyak orang. Mulai dari pra-

produksi, produksi, hingga pasca-produksi. 

2.2. Editor 

Editor adalah orang bertanggung jawab dalam mengonstruksi cerita. Shot – shot   

hasil shooting disusun berdasarkan cerita dan konsep sutradara, sampai keindahan 

/ estetika sebuah film muncul dan dapat dinikmati penonton. (Reisz & Millar, 

2010, Hlm. 20). 

2.2. Film Musical 

Film Musical adalah genre film yang melibatkan nyanyian dan  tari dalam struktur 

dramanya. (Zoebazary, 2010, Hlm. 169). Cerita dan lagu menyatu & membangun 

suasana dalam adegan – adegan film. (Pramaggiore & Wallis, 2010, Hlm. 389). 

2.3. Dangdut 

Menurut William Fredrick, (dikutip dalam Weintraub, 2010,  Hlm.12), Musik 

dangdut sangat diterima masyarakat Indonesia. Beat – nya 4/1 yang enak didengar 

membuat orang mudah bergoyang, lirik bercerita mengenai perasaan / kejadian 

sehari – hari.  

 Irama dangdut indentik dengan seni musik kalangan kelas bawah dengan 

karakter lugas dan sederhana. Musik dangdut banyak mengangkat isu – isu sosial 

seperti kemiskinan,  pelacuran, kemandulan, perselingkuhan, kehancuran keluarga 

dan gelandangan. (Weintraub, 2010, Hlm.12) 
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2.3.1. Ciri Khas Dangdut 

Ciri khas dangdut adalah ketipung yang berbunyi “dang” dan “dut”, diiringi 

seruling bambu. Penyanyi dangdut terkenal dengan cengkoknya. Ketipung 

dangdut diadaptasi dari musik India, tabla. Sedangkan cengkok dangdut 

diadaptasi dari qasidah yang dibawa oleh para saudagar Arab, sekitar abad ke 15 

ke Indonesia (Weintraub, 2010, Hlm.6). 

2.4. Workflow 

Workflow merupakan tahapan kerja editor. Dimulai dari pengumpulan dan 

pengelompokan footage, penggunaan software editing untuk menyelesaikan 

proses offline dan online editing, sampai merangkai sebuah film menjadi satu 

kesatuan utuh (Long & Schenk, 2000, Hlm. 28). 

 

Gambar 2.0.1Tabel Workflow 
(Thompson & Bowen, 2009, Hlm.8). 
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2.4.1. Offline Editing 

Offline editing merupakan sebuah proses editing gambar dengan kualitas gambar 

yang rendah untuk menciptakan sebuah draft kasar dari film tersebut (Long & 

Schenk, 2000, Hlm. 29). Proses ini fokus kepada penyusunan struktur film. 

Dimulai dari pemilihan, pemotongan, hingga penggabungan shot dari materi 

mentah yang dimiliki sebuah film. 

2.4.1.1. Acquisition (Digital Image Transfer) 

Acquisition adalah proses pemindahan data rekaman dari hasil shooting 

yang berupa footage dan element suara, baik pada film, kaset analog, kaset 

digital, atau file digital. Jika menggunakan sistem editing digital, looder 

harus mengimpor dan meng – capture semua file. (Thompson & Bowen, 

2009, Hlm.8). 

2.4.1.2. Organization / Remaining Footages 

Agar proses editing menjadi lebih mudah dan tertata maka Organization 

atau Remaining Footages (tahap pengelompokan atau menyortir) semua 

bahan harus dikerjakan  (Thompson & Bowen, 2009, Hlm.8). 

2.4.1.3. Assembly 

Assembly adalah tahap pekerjaan editing mulai dengan pengurutan footage 

sesuai script lock dalam durasi yang dibutuhkan. Biasanya, assembly 

masih dalam keadaan belum teratur karena ini adalah proses memasukan 

footage dan diurutkan sesuai dengan urutan yang logis pada scene – scene 

film (Thompson & Bowen, 2009, Hlm.8). 
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2.4.1.4. Rough Cut 

Rough cut adalah tahap yang dilakukan editor setelah assembly. Hasil 

editing sudah sesuai script lock tetapi pemotongan gambar masih kasar. 

Credit title atau grafis belum final dan belum ada efek yang lebih rumit 

atau color grading. Biasanya tahap ini bisa dilakukan perubahan pada 

editing (Thompson & Bowen, 2009, Hlm.8). 

2.4.2. Online Editing 

Online editing merupakan proses memaksimalkan kualitas visual maupun suara. 

Fokus pada kualitas gambar dan suara yang meliputi color grading, credit title, 

Digital Special Effects dan sound (Long  &  Schenk,  2000,  Hlm.  28). 

2.4.2.1. Picture lock 

Picture lock adalah tahap dimana editor dan sutradara mengatur waktu, 

elemen gambar dan suara (shot, judul, durasi, efek, sound, dan credit title) 

sudah dilakukan sehingga proses editing sudah “selesai”. Baik editor / 

sutradara tidak akan melakukan perubahan besar lagi (Thompson & 

Bowen, 2009, Hlm.8). 

2.5. Continuity 

Editing continuity masuk dalam kategori invisible cutting. Penonton tidak akan 

melihat  atau merasakan adanya sambungan antar shot satu dengan lainnya (John 

& Steven, 2009, Hlm. 157). 

Editor harus paham dengan cerita yang akan disampaikan dari film yang 

akan diedit. Dari situlah shot dipilih untuk dipadukan menjadi scene yang 
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berurutan. Dalam satu scene, pertimbangan dalam memilih shot ini dilihat dari 

camera angle dan komposisi (Thompson & Bowen, 2009, Hlm. 66). 

Dalam menentukan angle shot yang akan digabungkan, editor harus 

menganalisanya berdasarkan screen direction, dimana subyek bergerak outframe 

dari sebuah shot dan inframe pada shot berikutnya. Pergerakan subyek ini harus 

mengacu pada kaidah 180 derajat dan 30 derajat agar terlihat logis. Kaidah – 

kaidah ini bisa dilanggar apabila diataranya diletakkan untuk cut away atau 

establishing shot (Thompson & Bowen, 2009, Hlm. 65). 

2.5.1. Continuty Konten 

Continuity konten merupakan kesinambungan aksi yang dilakukan oleh talent dari 

satu shot ke shot selanjutnya. Misal, seorang talent seharusnya melakukan aksi 

yang sama dari satu take ke take berikutnya. Namun terkadang, pada 

kenyataannya, talent tidak melakukan aksi yang sama (Thompson & Bowen, 

2009, Hlm. 66). Jika terjadi seperti itu, maka editor bertugas menyunting scene 

agar penonton tidak menyadari masalah discontinuity yang terjadi (Hlm. 67). 

2.5.2. Continuity Gerak 

Continuity gerak merupakan kesinambungan screen direction dari tiap – tiap 

shot. Screen direction harus terjaga dengan cara adanya kontinutas gerak dari 

sebuah obyek atau subyek menuju ke  kanan atau kiri frame  (Thompson & 

Bowen, 2009, Hlm. 68). 

2.6. Pacing 

Pacing mengacu pada gerakan obyek yang ada didalam sebuah shot, durasi dari 

masing – masing  shot, dan bagaimana kumpulan shot-shot digabungkan. 
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Semua pemilihan dan penggabungan shot – shot akan menciptakan mood yang 

ingin disampaikan di setiap scene kepada penonton (Reisz & Millar, 2010, Hlm. 

200). 

2.6.1. Timing 

Durasi sebuah shot mempengaruhi tempo sebuah film. Pemotongan dan 

penyambungan footage yang dilakukan harus mempertimbangkan waktu yang 

tepat. Pengontrolan waktu ini dilakukan agar dapat mendramatisasi adegan (Reisz 

& Millar, 2010, Hlm.202). 

2.7. Arti Warna 

Secara individual warna memiliki banyak arti yang berbeda, tergantung pada 

konteks seperti apa warna tersebut digunakan (Donati, 2008, Hlm. 173). 

Tabel 2. 1 Tabel Pengertian Warna Menurut Donati 

NO WARNA ARTI 

1 Merah Energi, bahaya, kekuatan, berhenti, cinta 

2 Oranye Musim gugur, kreativitas, stimulasi 

3 Kuning Hati-hati, harapan, bahagia, cerdas 

4 Ungu Kekuasaan, magis, kaum bangsawan, berlebihan 

5 Hijau Musim semi, kelahiran, jalan, kemakmuran, segar 

6 Biru Kesedihan, tenang, dingin, kepercayaan diri 

(Data Pribadi) 
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