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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Lighting menciptakan ruang pada cerita dan film bercerita melalui gambar. 

Seorang lighting director berperan dalam pembuatan film, khususnya dalam 

menata pencahayaan. Dalam laporan Tugas Akhir ini, penulis akan membahas 

mengenai jenis-jenis pencahayaan untuk memvisualisasikan visi dari sutradara 

dan director of photography. 

 Dalam produksi film pendek ini, penulis menduduki posisi sebagai 

lighting director.  Lighting director dalam film memiliki tanggung jawab untuk 

mendesain tata cahaya pada film. Tugas utama dari lighting director adalah 

mendesain konsep dan tata letak pencahayaan yang berdasarkan pada visi 

sutradara. 

2.1. Genre 

Genre adalah pengkategorian film ke dalam beberapa jenis yaitu; musical film, 

western, action, melodrama, comedy, horror, thriller, mythologicals, gangster, 

dan war. Setiap genre memiliki plot yang sama pada setiap filmnya (Bordwell & 

Thompson, 1997, hlm. 53). 

2.2. Horror 

Film horror memberikan rasa kaget, takut, dan menyeramkan yang berulang-

ulang. Genre horror memiliki karakteristik yaitu suatu mahkluk yang menghantui 
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manusia biasanya terjadi karena karena manusia melanggar hukum alam 

(Bordwell & Thompson, 1997, hlm. 58). 

2.3. Ketegangan 

Ketegangan berguna untuk membangun perasaan takut kepada penonton. Dalam 

membangun ketegangan ada beberapa hal yang perlu untuk disembunyikan guna 

ketegangan tersebut tetap terjaga (Kenworthy, 2009, hlm. 120).  

 Takut adalah perasaan gelisah yang menjadi elemen utama dalam film 

horror. Takut memberikan rasa bahaya dan misteri yang dapat memberikan 

penonton rasa puas. Perasaan puas ini membuat penonton ingin merasakan 

perasaan ini lagi meskipun mereka takut (Lukas & Marmysz, 2010, hlm. 15). 

2.4. Chiaroscuro 

Chiaroscuro adalah teknik melukis yang mengontraskan gelap dan terang yang 

membuat sebuah figur tampak seperti nyata. Pencahayaan pada chiaroscuro jatuh 

tepat pada subyek sehingga membuat sebuah komposisi. Chiaroscuro juga 

memberi efek mendramatisir sebuah adegan.  (Brown, 2013, hlm. 68). 

2.4.1. Lukisan 

Chiaroscuro pertama kali dikembangkan pada abad pertengahan. Penggunaan 

terang dan gelap yang menjadi kontras adalah ciri khas pada teknik chiaroscuro. 

Teknik ini pertama kali di perkenalkan di media lukisan dan salah satu pelukis 

yang menguasai teknik ini adalah Caravaggio (Stokstad, 2008, hlm. 667). 
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Gambar 2.1 Lukisan Caravaggio 

(Brown, 2013, hlm. 67) 

2.4.2. Fotografi 

Dalam fotografi teknik chiaroscuro juga dikenal sebagai Rembrant lighting. 

Hingga sekarang penggunakan teknik ini masih sering dipakai karena selain 

mudah juga memberikan efek dramatis dalam foto (Langford & Bilisi, 2008, hlm 

132).  
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Gambar 2.2. Contoh chiaroscuro 

(Langford & Bilisi, 2008, hlm 131) 

 

2.4.3. Sinematografi 

Dalam sinematografi teknik chiaroscuro juga dikenal sebagai jenis pencahayaan 

low key yang artinya pencahayaan yang gelap dan memiliki sedikit cahaya. 

Pencahayaan ini bertujuan untuk memberikan kesan misterius dan menyeramkan. 

Citizen kane adalah salah satu film yang menggunakan pencahayaan chiaroscuro 

untuk bercerita melalui lampu (Brown, 2013, hlm 70). 
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Gambar 2.3. Contoh chiaroscuro 
(Brown, 2013, hlm. 70) 

 

2.4.4. Good and Evil 

Pencahayaan chiaroscuro dapat menjadi simbol dari yang baik dan jahat, 

contohnya seperti, baik dapat dilihat dari kondisi pencahayaan yang terang dan 

jahat dapat dilihat dari kondisi pencahayaan yang gelap (Brown, 2013, hlm 71). 

2.4.5. Depth 

Pencahayaan chiaroscuro menggunakan terang dan gelap untuk menciptakan 

kedalaman dan memberikan sebuah titik fokus untuk menciptakan komposisi 

dalam sebuah frame (Brown, 2013, hlm 44). 
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Gambar 2.4. Contoh depth 

(Brown, 2013, hlm. 120) 

 

2.5. Jenis-Jenis Pencahayaan 

Ada berbagai macam jenis pencahayaan pada pembuatan film. Secara sederhana 

ada jenis pencahayaan yang biasa dipakai dalam pembuatan film. 

2.5.1. High Key 

High Key adalah pencahayaan yang sangat terang dan memiliki sedikit shadow. 

Jenis pencahayaan ini memberikan kesan ceria, gembira, dan cantik (Brown, 

2013, hlm. 109). 
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Gambar 2.5. High key lighting 
(Brown, 2013, hlm. 257) 

 

2.5.2. Low Key 

Low Key adalah pencahayaan yang gelap dan penuh dengan shadow dan minim 

cahaya. Jenis pencahayaan ini memberikan kesan misterius, menyeramkan, dan 

menimbulkan ketegangan (Brown, 2013, hlm. 109).  

 

Gambar 2.6. Low key lighting 
(Brown, 2013, hlm. 105) 
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2.6. Sifat Cahaya 

2.6.1. Hard Light 

Hard Light adalah cahaya yang memiliki sifat keras dan contohnya apa yang kita 

lihat cahaya matahari saat siang hari. Ini datang langsung dari satu sumber cahaya. 

Karena berasal dari satu sumber cahaya maka cahaya ini menimbulkan banyak 

bayangan yang pekat (Shaner, 2005, hlm. 62). 

 

Gambar 2.7. Hard light 
(Brown, 2013, hlm. 110) 

 

2.6.2. Soft Light 

Soft Light adalah cahaya yang memiliki sifat halus atau lembut. Yang biasanya 

dapat dilihat di daerah - daerah pertokoan dengan menggunakan lampu pijar atau 

TL. Pencahayaan soft light sifatnya menyebar dan mengurangi bayangan subjek 

(Shaner, 2005, hlm. 62). 
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Gambar 2.8. Soft light 
(Brown, 2013, hlm. 110) 

 

2.7. Three Point Lighting 

Three Point Lighting sudah menjadi rumusan dasar atau formula dasar sebuah 

pencahayaan dalam produksi film, video dan foto. Tiga poin penting itu terdiri 

dari Key Light, Fill Light, Back light (Shaner, 2005, hlm. 58). 

1. Key Light 

Key Light adalah pencahayaan utama yang diarahkan pada subyek. Key light 

merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya key light lebih terang 

dibandingkan dengan fill light. Dalam desain three  point lighting, key light 

ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subyek (Shaner, 2005, hlm. 58). 
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2. Fill Light 

Fill Light merupakan cahaya pengisi, biasanya digunakan untuk menghilangkan 

bayangan subyek yang disebabkan oleh key light. Fill Light ditempatkan 

berseberangan dengan subyek yang mempunyai jarak sama dengan key light. 

Intensitas pencahayaan fill light biasanya setengah dari key light (Shaner, 2005, 

hlm. 58). 

3. Back Light 

Back Light adalah pencahayaan dari arah belakang subyek, berfungsi untuk 

memberikan dimensi agar subyek tidak menyatu dengan latar belakang. 

Pencahayaan ini diletakan 45 derajat di belakang subyek. Intensitas pencahayaan 

back light sangat tergantung dari pencahayaan key light dan fill light, dan tentu 

saja bergantung pada subyeknya. Misalnya, backlight untuk orang berambut 

pirang akan sedikit berbeda dengan pencahayaan untuk orang dengan warna 

rambut hitam (Shaner, 2005, hlm. 59). 

2.8. Rasio Pencahayaan 

Rasio pencahayaan merupakan perbandingan antara terang dan gelap. Misalnya 

perbandingan 2:1, dimana pencahayaan area terang dua kali lipat dibanding area 

gelap. Teknologi video memungkinkan sampai pada rasio 4:1, area terang 

memiliki intensitas 4 kali lebih terang dibandingkan area gelap. Jika lebih dari itu, 

maka unsur detail bayangan atau shadow akan hilang (Wheeler, 2005, hlm. 107). 
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2.9. Day for Night 

Day for Night merupakan teknik dalam cinematography yang digunakan untuk 

memanipulasi sebuah adegan malam ketika melakukan pengambilan gambar pada 

siang hari. Dengan kemampuan kamera, lensa, filter dan lampu HMI proses 

syuting Day for Night menjadi mudah (Brown, 2008, hlm. 225). 

2.10. Jenis-Jenis Lampu 

Banyak sekali jenis lampu yang digunakan dalam proses pengambilan gambar. 

Jenis lampu itu terdiri atas : 

1. HMI 

HMI adalah singkatan dari Hydrargyrum Medium-arc Iodide. HMI merupakan 

jenis lampu berkualitas tinggi. HMI mampu menghasilkan sinar 3 - 4 kali dari 

lampu tungsten biasa (Brown, 2013, hlm. 142). 

2. Hallogen 

Lampu Hallogen memiliki daya 100 – 500 watt, lampu ini digunakan sebagai key 

light untuk area luas. Lampu halogen ini biasanya digunakan untuk produksi 

dengan budgeting rendah (Brown, 2013, hlm. 142). 

3. Fresnell 

Lampu Fresnell adalah lampu yang biasa digunakan dipanggung.  Lampu 

Fresnell memiliki lensa khusus yang memancarkan cahaya (Brown, 2013, hlm. 

147). 
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4. LED 

LED adalah singkatan dari Light Emitting Diode. LED merupakan jenis lampu 

terbaru yang memiliki ukuran kecil, tidak panas, dan efesien. (Brown, 2008, hlm. 

31). 

2.11. Arti Warna 

Warna memiliki banyak arti emosi dan dapat menambahkan kesan pada film 

(Marshall, n.d.) 

1. Merah 

Warna merah memiliki arti marah, semangat, tenaga, kecepatan, kekuatan, cinta, 

bahaya, api, panas, darah, perang, dan kekerasan. 

2. Biru 

Warna biru memiliki arti kesetiaan, harmonis, dingin, air, langit, bersih, depresi, 

stabil, percaya diri, dan ketakutan. 

3. Hitam 

Warna hitam memiliki arti kekuatan, seks, formal, elegan, misteri, takut, sedih, 

dalam, setan, dan marah. 

4. Putih 

Warna putih memiliki arti perlindungan, bersih, cinta, damai, muda, kelahiran, 

pernikahan, dan mulia. 
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