
BAB I    
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi membutuhkan 

kemampuan dari sumber daya manusia supaya bisa menguasai serta mengikuti 

perkembangan dari teknologi informasi tersebut. Sumber daya manusia yang 

menguasai teknologi harus memiliki dukungan dengan aplikasi dan utiliti yang 

tepat untuk memberikan solusi terhadap sistem informasi yang termasuk bagian 

dari teknologi informasi (Sama, 2015). 

Konten sistem informasi itu sendiri harus dibangun secara praktis, cepat, 

dan efisien. Salah satu konten sistem informasi adalah gambar bergerak. 

Pengambilan gambar bergerak atau perekaman berupa video tidak hanya 

dilakukan oleh kamera-kamera pro. Kamera yang terdapat pada ponsel pintar atau 

smartphone, bisa digunakan sebagai alat untuk menangkap gambar atau 

perekaman yang berupa video yang selanjutnya dari kumpulan video tersebut 

melalui proses editing bisa dikembangkan menjadi sebuah film yang dapat 

memberikan suatu pesan kepada penontonnya secara menarik dan menghibur 

(Wantoro, Sudjito, & Rondonuwu, 2016). 

Film merupakan suatu rangkaian gambar bergerak yang membentuk 

suatu cerita. Film juga biasa disebut movie atau video. Adapun film 

pendek merupakan salah satu bentuk film paling simpel dan komplek. Film 

pendek adalah sub ragam dari jenis film. Pada awal perkembangannya, film 

pendek pernah diperkenalkan oleh komedian Charlie Chaplin. Berdasarkan 

teknisnya, film pendek adalah film yang memiliki durasi waktu di bawah 50 menit 
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(Ramadhan & Adi, 2016). Film memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya 

film bisa menghadirkan suatu pengaruh emosional yang kuat, bisa 

menggambarkan visual secara langsung, bisa berkomunikasi dengan penonton 

tanpa adanya konektifitas secara langsung, dan film juga bisa memotivasi para 

penontonnya untuk melakukan suatu perubahan (Ramadhan & Adi, 2016). 

Sinematografi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris 

Cinematography yang berasal dari bahasa Latin kinema 'gambar'. Sinematografi 

berdasarkan ilmu terapan adalah bidang ilmu yang membahas mengenai teknik 

menangkap suatu gambar dan menggabungkan gambar tersebut hingga menjadi 

suatu rangkaian gambar yang bisa menyampaikan ide suatu cerita. Sinematografi 

memiliki suatu objek yang sama seperti dengan fotografi yaitu menangkap 

pantulan cahaya dari suatu benda. Sedangkan perbedaannya, terletak pada suatu 

gambar yang akan ditangkap (Abidin, 2016). Ide yang disampaikan pada fotografi 

menggunakan gambar tunggal, sedangkan penangkapan gambar pada 

sinematografi menggunakan rangkaian suatu gambar. Sinematografi bisa diartikan 

sebagai penggabungan antara fotografi dengan teknik merangkai gambar atau 

dalam sinematografi biasa disebut montase (Abidin, 2016). 

Kamera merupakan suatu penggabungan alat yang saling terintegrasi dan 

biasa digunakan untuk menghasilkan suatu tampilan gambar serta bisa juga 

digunakan untuk merekam suatu video. Kamera banyak ditemukan pada berbagai 

ponsel pintar atau smartphone yang digunakan sebagai fitur pelengkap (Wantoro 

et al., 2016). Saat ini banyak kamera ponsel telah dilengkapi dengan  berbagai 

macam kegunaan serta fitur, seperti fokus secara otomatis, zoom secara digital, 

optikal zoom, dan fitur-fitur lainnya. Beberapa fitur kamera yang terdapat di 
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ponsel ponsel pintar memiliki kemampuan bisa bekerja sebagai kamera digital 

serta mampu melakukan perekaman video. Resolusi yang terdapat pada kamera 

adalah karakteristik yang paling penting untuk  diperhatikan oleh banyak orang. 

Pengukuran resolusi diukur dalam satuan MP (megapixel) pada suatu lensa jenis 

fokus otomatis serta pencahayaan yang singkat (flash). Dalam menghasilkan 

kualitas suatu gambar atau foto menjadi lebih baik, maka suatu kamera harus 

didukung dengan ukuran megapixel yang lebih tinggi. 

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah tersebut, penulis akan 

melakukan perancangan dan pembuatan sebuah film pendek sekaligus sebagai 

karya tulis skripsi dengan judul “Pembuatan Film Pendek Berjudul ‘Jangan 

Menyerah’ dengan Menggunakan Kamera Smartphone” dengan harapan dapat 

memberikan sebuah metode pembelajaran mengenai sinematografi dan hiburan 

dalam sebuah film pendek yang mungkin dapat memberikan motivasi dan sikap 

positif bagi orang lain maupun Penulis. 

1.2 Perumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka 

masalah dapat teridentifikasi sebagai berikut : 

1. Bagaimana dalam merancang pembuatan suatu film pendek dengan 

menggunakan kamera smartphone? 

2. Bagaimana menerapkan metode pengambilan gambar berupa video dan 

melalui proses editing agar menjadi satu kesatuan menjadi sebuah film 

yang menarik? 
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1.3 Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari kegiatan tugas akhir yang berjudul “Pembuatan Film Pendek 

Berjudul ‘Jangan Menyerah’ dengan Menggunakan Kamera Smartphone” ini 

mempunyai tujuan diantaranya: 

1. Penulis bisa memiliki pengalaman dengan merancang pembuatan film 

pendek dengan menggunakan kamera smartphone. 

2. Sebagai salah satu prasyarat kelulusan jenjang S1 gelar Sarjana  

Komputer. 

3. Penulis dapat merancang “Pembuatan Film Pendek Berjudul ‘Jangan 

Menyerah’ dengan Menggunakan Kamera Smartphone” ini dengan 

metode sinematografi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam perancangan dan pembuatan suatu proyek tentu akan 

menimbulkan suatu tujuan bagi penulis maupun manfaat bagi masyarakat secara 

umum. Adapun tujuan tersebut mencakup: 

1. Perancangan dan pembuatan film pendek ‘Jangan Menyerah’ dengan 

menggunakan kamera smartphone ini merupakan media kreasi bagi 

penulis dalam mengimplementasikan kemampuan untuk membuat 

sebuah film pendek. 

2. Mengenalkan suatu film pendek kepada masyarakat secara umum. 

3. Bisa meningkatkan kemampuan kreatifitas anak muda dalam merancang 

dan membuat sebuah film pendek serta menimbulkan rasa cinta terhadap 

karya-karya anak bangsa, sehingga masyarakat bisa tergerak dan 

memiliki semangat dalam berkarya. 
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4. Menyampaikan pesan moral kehidupan yang terkandung didalam 

film pendek ini, agar bisa menjadi salah satu contoh dimata masyarakat. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Laporan pembuatan proyek ini  terbagi menjadi  beberapa bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab I ini terdiri atas latar belakang suatu permasalahan, rumusan 

dari masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari 

penelitian, dan sistematika penulisan.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II terdiri atas tinjauan pustaka dan kumpulan teori yang berfungsi 

sebagai landasan serta  pendukung dalam kegiatan menyusun laporan 

penelitian yang penulis gunakan.  

BAB III  METODOLOGI  PENELITIAN 

Bab III ini menerangkan mengenai metode-metode yang digunakan oleh 

penulis dalam menjawab suatu permasalahan yang sedang dihadapi pada 

saat proses pencapaian suatu tujuan penelitian.  

BAB IV IMPLEMENTASI  DAN PEMBAHASAN 

Pada bab VI mengimplementasikan suatu proyek yang telah dibuat 

berdasarkan perancangan yang telah disusun serta pengujian dari film 

pendek yang telah selesai dibuat dengan meng-upload-nya ke suatu 

media channel (youtube). 

BAB V PENUTUP   
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Bab V penutup ini adalah bagian akhir dari laporan yang didalamnya 

berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

saran yang menerangkan tentang masukan di penelitian selanjutnya. 
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