
BAB I 
PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Owens (2017), Perbedaan “Produksi video” dengan “Produksi 

televisi” telah menjadi semakin kabur. Di karenakan kebanyakan daripada produksi 

video di kategorikan dengan program nonbroadcast. Produksi video umumnya di 

distribusikan melalui DVDs+ atau online, walaupun produksi video umumnya di 

buat dengan anggaran yang rendah, bukan berarti penontonnya sedikit, contohnya 

adalah YouTube yang memiliki jutaan penonton setiap harinya. 

Banyak sekali media sosial yang di gemari oleh masyarakat indonesia dan 

salah satunya adalah YouTube. YouTube merupakan media sosial di mana para user 

dapat membagikan dan memberikan komentar pada video yang di upload. 

Pemanfaatan YouTube umumnya adalah meng upload video-video yang 

menunjukkan bakat, hobi, atau pun kegiatan yang dapat memberikan hal dan 

informasi bagi pengguna lainnya (Rini & Imran, 2017). 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Dikatakan sebagai 

media komunikasi massa karena merupakan bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan 

komunikan secara massal, dalam arti berjumlah banyak, tersebar dimanamana, 

khalayaknya heterogen dan anonim, dan menimbulkan efek tertentu. Film tidak 

hanya untuk entertainment, namun juga berguna untuk pengajaran dan pendidikan 

dengan memberikan menjelaskan secara menarik. Salah satu cara untuk 

menhimbau orang lain dengan film adalah dengan memproduksi film itu sendiri. 

Sebagai media himbauan, film menjadi media untuk menjadi media penyampaian 
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pesan yang dapat di visualkan menjadi hal yang menarik (Kusumastuti & Nugroho, 

2017) 

Dalam sebuah produksi film ada dua kunci yang paling penting, yang 

pertama adalah waktu. Berapa lama waktu yang di perlukan untuk memproduksi 

sebuah film harus di tentukan sejak awal. Yang ke dua adalah uang, karena tanpa 

pengaturan keuangan yang tepat maka produksi sebuat film akan menjadi kacau, di 

mana konsumsi, properti, dan barang-barang produksi lainnya bisa tidak mencukupi 

dengan dana yang tersedia (Andrew, Swendra, & Yudani, 2018). 

Pembuatan film di bagi dalam tiga bagian, yaitu pra-produksi, produksi, 

dan pasca produksi. Pra-produksi merupakan sebuah tahap persiapan sebelum 

memulai kegiatan produksi, sedangkan produksi adalah tahapan pelaksanaan dari 

rencana yang sudah dibuat ketika pra produksi. Di lanjutkan dengan Pasca produksi 

merupakan tahap penyelesaian akhir dari produksi (Riyadi & Nugroho, 2018). 

Dalam sinematografi, hal utama dalam berkomunikasi adalah unsur visual. 

Maka secara jelas, rangkaian dari gambar yang bergerak merupakan bahasa yang 

digunakan dalam sinematografi. Sinematografi sangat memperhatikan gambar yang 

ditampilkan sebagai keseluruhan dalam berkomunikasi. Walaupun jika unsur-unsur 

lainnya seperti kualitas dari isi cerita, musik, editing dan dialog dapat memperkuat 

nilai dalam sebuah film, namun jika unsur visualnya buruk tentu akan sangat 

mempengaruhi nilai secara keseluruhan (Rosandi & Adi, 2018). 

Dengan sinematografi yang baik akan membuat penonton mengerti dan 

memahami apa yang ingin di sampaikan dalam sebuah film. Faktor yang perlu 

diperhatikan ketika membuat sinematografi adalah camera angle, continuity, 

cutting, dan composition (Junaedi, Hariadi, & Purnama, 2018). 
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Distribusi film adalah tahap terakhir setelah film siap diproduksi. Sebagus 

apapun film yang di produksi, karna sebuah film akan sia-sia kalau tidak di tonton 

oleh masyarakat. Distribusi yang efektif merupakan dasar bagi kesuksesan film dan 

banyak film yang berpotensi makmur gagal pada saat ini. Dengan tidak 

terdistribusinya film kepada penonton, membuktikan bahwa film tersebut telah 

gagal untuk menjalankan fungsinya yaitu sebagai media komunikasi, dan secara 

ekonomi film tersebut gagal karena tidak dapat menggunakan sumber daya 

seadanya untuk mendapatkan keuntung yang sebesar-besarnya atau 

mengembalikan modal yang telah menjadi biaya produksi film tersebut (Agustina, 

2017). 

Berlandaskan penjelasan dalam latar belakang tersebut membahas 

mengenai manajemen produksi film. Dengan alasan tersebut, penulis memilih topik 

tugas akhir yang berjudul “Perancangan Video Tutorial Tentang Manajemen 

Produksi Film Dengan Metode MDLC”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di bahas bahwa di temukan 

tiga permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian tersebut yaitu 

“Bagaimana perancangan video tutorial tentang manajemen produksi film sebagai 

bahan materi pembelajaran dengan menggunakan metode MDLC?” 

1.3  Tujuan Proyek 

Tujuan tugas akhir dengan topik “Perancangan Video Tutorial Tentang 

Manajemen Produksi Film Dengan Metode MDLC” yang memiliki tujuan antara 

lain: 
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1. Untuk mengetahui Perancangan Video Tutorial Tentang Manajemen 

Produksi Film Dengan Metode MDLC. 

2. Menambah ilmu pengetahuan dengan pembelajaran manajemen 

produksi film. 

3. Sebagai syarat kelulusan Strata 1 (S-1) di Universitas Internasional 

Batam. 

4. Agar penulis mampu mempraktekkan pengetahuan tentang 

pembelajaran manajemen produksi film.  

 

1.4  Manfaat Proyek 

Manfaat dari tugas akhir Perancangan Video Tutorial Tentang Manajemen 

Produksi Film Dengan MDLC. bagi User, Peneliti dan Akademisi yaitu:  

1. Bagi User 

a. Mengedukasikan masyarakat terutama siswa mengenai 

manajemen produksi film. 

b. Memberikan masyarakat terutama siswa sebuah metode 

manajemen produksi film agar dapat memproduksi film yang 

baik. 

2. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan pengetahuan dalam manajemen produksi film bagi 

peneliti. 

b. Menyelesaikan proyek mata kuliah tugas akhir perkuliahan. 
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3. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengetahuan tentang 

manajemen produksi film. 

 

1.5  Sistematika Pembahasan 

Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara singkat jelas dan padat ringkasan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

proyek, manfaat project, dan sistematika pembahasan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini terdapat tinjauan pustaka yang merupakan bahan 

pertimbangan peneliti terhadap studi ini dan landasan teori yang 

berhubungan dengan pembuatan manajemen produksi film, dapat 

berupa pengertian-pengertian atau obyek yang berhubungan dengan 

ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang metode yang diterapkan untuk 

mengimplementasikan penelitian dan pengembangan tugas akhir. 

Mendeskripsikan tentang pembuatan yang dipakai, yang teridi atas alur 

penelitian, analisis permasalahan, serta perancangan system. 
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BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi terhadap tugas akhir. 

Mendefinisikan tentang implementasi perancangan media 

pembelajaran yang telah di analisis, direncanakan dan memuat 

pembahasan tentang sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang isinya terdiri atas kesimpulan dari 

keseluruhan laporan tugas akhir ini, temuan-temuan yang didapatkan 

dari hasil analisa serta pembahasan tentang Produksi Film. 
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