
BAB II    
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhan & Adi (2016) 

yang berjudul “Penataan Kamera pada Film Fiksi Pendek dengan Memanfaatkan 

Teknik Compositing yang Berjudul ‘Dimensi Rasa’”, bahwa film genre drama 

adalah sebuah film yang dapat memberikan suatu pengaruh emosional yang kuat, 

dapat menggambarkan visual secara langsung. Teknologi visual effect 

compositing digunakan oleh filmmaker untuk membantu merealisasikan konsep 

visualnya dan berguna bagi para sineas film membangun latar apapun sesuai 

dengan tutunan cerita filmnya, juga menambah atau mengubah set, properti, 

karakter, warna gambar serta apapun yang diinginkan sesuai dengan tuntunan 

naratif serta estetiknya. Sebuah film yang menggunakan compositing diperlukan 

sebuah penataan yang seksama, agar penggunaan teknik green screen dan 

compositing lebih terlihat nyata pada adegan-adegan di film, dan penataan kamera 

yang tepat dalam teknis green screen akan dapat mempertinggi visualisasi dari 

cerita. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Mustajab (2015) yang berjudul 

“Perancangan Film Pendek Animasi 2 Dimensi Dengan Konsep Objek Silhoutte 

dan Teknik Editing Cut Out”. Dalam penelitian tersebut, Peneliti membuat film 

pendek animasi 2 dimensi dengan melakukan proses perancangan terlebih dahulu 

yaitu tahapan pra-produksi, proses produksi dan pasca-produksi agar bisa 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan rancangan atau tidak keluar dari jalur 

perencanaan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Suryawann, Darmawiguna, & Sindu 

(2017) yang berjudul “Film Dokumenter Kain Gringising di Desa Tenganan 

Pegringsingan”. Dalam penelitian tersebut, Peneliti menggunakan Metode 

penelitian cyclic strategy untuk film documenter yang telah dibuatnya. Yaitu 

strategi berputar yang menjelaskan tentang metode yang terkadang suatu tahap 

harus melewati tahap ulang kembali sebelum tahap berikutnya dilanjutkan atau 

dilewati. Dari hasil penelitian tersebut peneliti mengemukakan pendapatnya untuk 

menghasilkan sebuah film dokumenter yang bagus. Yaitu, ide cerita atau konflik 

dalam film, teknik moving kamera pada saat pengambilan gambar, memperhatikan 

pengisi suara agar suara dapat terdengar dengan jelas, dan menggunakan software 

yang tepat sehingga dapat memaksimalkan penggunaan effect pada film. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wenten, Darmawiguna, & Pradnyana 

(2017) yang berjudul “Film Dokumenter Pembayaran Kaul Dengan Bulu Geles Di 

Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng”. Dalam 

penelitian tersebut Peneliti melakukan proses editing video dengan menggunakan 

beberapa aplikasi editing video. Diantaranya proses editing video dengan 

menggunakan aplikasi Sony Vegas Pro 13.0 sekaligus digunakan dalam proses 

rendering film yang dilakukan setelah proses penggabungan scene selesai. 

Penelitian yang dilakukan Abidin (2016) yang berjudul “Realita, Peran 

dan Keberadaan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Benowo 

melalui Video Dokumenter”, Peneliti berhasil membuat sebuah film pendek yang 

dalam pembuatannya, Peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data secara 

mendalam (riset) dalam rangka menguatkan ide serta pengembangannya. 

Sehingga hasil dari riset tersebut menjadi sebuah titik awal pembentukan suatu 
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kerangka secara keseluruhan tentang arah serta tujuan dari penuturan dan subjek-

subjek yang nantinya akan menjadi suatu tokoh dalam karakter film tersebut. 

Setelah hasil riset dapat diketahui, maka pengembangan dari sebuah sinopsis film 

bisa segera dituangkan dan direalisasikan dalam tulisan untuk memudahkan dalam 

pelaksanaan kegiatan produksi. 

Dibawah merupakan Tabel Tinjauan Pustaka berdasarkan jurnal yang 

digunakan penulis dalam kegiatan merancang “Pembuatan Film Pendek Berjudul 

‘Jangan Menyerah’ dengan Menggunakan Kamera Smartphone” yang akan dibuat 

(Lihat Tabel 2.1).  

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 

  

Penulis Tahun Kesimpulan 

Faldo Ilyanda 
Ramadhan dan 
Anggar Erdhina Adi 

2016 Penggunaan compositing kamera berguna untuk membantu 
merealisasikan konsep visual seperti membangun latar, 
menambah, atau  mengubah set, properti, karakter ataupun 
warna gambar. 

Tonny Hidayat 
dan 
Ahmad Abdul Aziz 
Mustajab 

2015 Dalam membuat film pendek animasi 2 dimensi, proses 
perancangan sangat dibutuhkan.  Yaitu proses pra-produksi, 
proses produksi dan pasca-produksi agar film dihasilkan 
sesuai dengan perencanaan. 

I Gusti Ngura Bagus 
Suryawann, I Gede 
Mahendra 
Darmawiguna, 
dan I Gede Partha 
Sindu 

2017 Peneliti menggunakan Metode penelitian cyclic strategy 
yang merupakan strategi berputar dari sebuah metode 
dengan mengulang kembali scene (tahap) sebelumnya, 
sebelum melanjutkan ke scene (tahap) berikutnya. 

Komang Gede 
Wenten, 
I Gede Mahendra 
Darmawiguna, dan I 
Made Ardwi 
Pradnyana 

2017 Proses editing dan rendering video dapat dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi editing video diantaranya dengan 
menggunakan video editing Sony Vegas Pro. 

 

Achmad Abidin 2016 Pengumpulan data perlu dilakukan untuk memperkuat ide 
dan pengembangannya. Sehingga dari pengembangan 
tersebut dapat dituang menjadi hasil tulisan  guna 
memudahkan dalam pelaksanaan proses produksi. 
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Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan dan 

mengambil beberapa point tertentu untuk diterapkan dalam proses perancangan 

“Pembuatan Film Pendek ‘Jangan Menyerah’ dengan Menggunakan Kamera 

Smartphone”, yaitu: 

1. Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan ide dan 

mengembangkannya untuk dituangkan kedalam suatu tulisan guna 

membantu dalam proses produksi pembuatan sebuah film. 

2. “Pembuatan Film Pendek ‘Jangan Menyerah’ dengan Menggunakan 

Kamera Smartphone” akan menggunakan  metode sinematografi yang 

mencakup tahapan pra-produksi, produksi, dan tahapan pasca-produksi. 

3. Pengambilan gambar yang dilakukan dengan menggunakan kamera 

smartphone akan dibantu dengan penggunaan tripod untuk menghasilkan 

gambar  yang  lebih stabil. 

4. Pengaturan set, latar belakang, properti, dan karakter diperlukan untuk 

mewujudkan sebuah film terlihat lebih estetik. 

5. Proses pengeditan video akan menggunakan aplikasi Sony Vegas Pro 

11.0. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Sinematografi (Cinematography) 

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 
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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). 

Teknik pengambilan gambar yang dilakukan pada sinematografi 

berdasarkan sudut pengambilan gambar (camera angle) menurut (Nurhardian, 

Ferdiansyah, & Dwiyatno, 2015) dibagi menjadi: 

1. Over Shoulder atau Head and Shoulder merupakan pengambilan gambar 

dari tepat atas kepala sampai bawah leher. Untuk memberi gambaran 

obyek secara jelas. Teknik ini juga menggambarkan seakan-akan obyek 

lain di shot dari bahu obyek utama. 

2. Long Shot atau High Angle merupakan sudut pengambilan dari atas 

obyek sehingga kesan obyek jadi mengecil. Selain itu teknik 

pengambilan gambar ini mempunyai kesan dramatis, yakni kesan kerdil. 

3. Frog Eye merupakan teknik pengambilan gambar dengan ketinggian 

kamera sejajar dengan dasar (alas) kedudukan obyek atau dengan 

ketinggian yang lebih rendah dari dasar (alas) kedudukan obyek. Dengan 

teknik ini dihasilkan suatu pemandangan obyek yang sangat besar. 

Biasanya terjadi distorsi perspektif berupa pengecilan ukuran subyek, 

sehingga menghasilkan kesan keangkuhan, keagungan, dan kekokohan. 
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4. Eye Level atau Normal Angle merupakan sudut pengambilan gambar 

sejajar dengan obyek. Hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan 

mata seseorang yang berdiri atau pandangan mata seseorang yang 

mempunyai ketinggian tubuh tepat tingginya sama dengan obyek. Sering 

disebut dengan normal shot. 

5. Low angle merupakan sudut pengambilan dari arah bawah obyek 

sehingga kesan obyek jadi membesar. 

6. Teknik Panning merupakan sudut pengambilan gambar dari satu sisi ke 

sisi yang lainnya sehingga pengambilan gambar ini menghasilkan 

visualisasi yang berpindah pada obyek yang sedang bergerak. 

7. Teknik Still Camera merupakan sudut teknik pengamblan gambar 

dengan memposisikan kamera pada posisi diam atau tidak bergerak 

sehingga teknik ini memberikan visualisasi atau menggambarkan 

kedataran suasana pada suatu adegan yang sedang mengalir. 

2.2.2  Multimedia 

Multimedia berasal dari kata “multi” yang berarti banyak, dan “media” 

yang berarti sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

(Kausar, Sutiawan, & Rosalina, 2015). Berdasarkan kata, multimedia dapat 

dirumuskan sebagai wadah atau penyatuan beberapa media yang kemudian 

didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentukan multimedia. Elemen-elemen 

tersebut adalah teks, gambar, suara, animasi, dan video (Saputro & Saputra, 

2014).  
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1. Gambar (Grafis) 

Gambar adalah sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna 

yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Gambar juga dapat diartikan sebagai 

sebuah tampilan suatu obyek kedalam media gambar (Purwanto & Hanief, 

2016). 

2. Suara (Audio) 

Suara (audio) adalah  suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu 

benda, agar dapat tertangkap oleh telinga manusia dan getran tersebut harus 

kuat yaitu minimal 20 kali/detik. Suara juga bisa diartikan sebagai getaran yang 

terdiri dari amplitudo dan waktu (periode) yang dihasilkan oleh gesekan, 

pantulan dan lain-lain, antara benda-benda (Purwanto & Hanief, 2016).   

3. Teks 

Teks adalah satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan 

dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna secara 

kontektual. Teks juga bisa diartikan sebagai seperangkat tanda yang 

ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui 

medium tertentu atau kode-kode tertentu (Purwanto & Hanief, 2016).  

4. Animasi 

Animasi berasal dari bahasa Inggris “animate” yang berarti 

menghidupkan, memberi jiwa dan mengggerakan benda mati. Animasi sendiri 

bisa diartikan sebagai gambar bergerak berbentuk  yang terdiri dari 

sekumpulan obyek (gambar) yang disusun secara beraturan mengikuti alur 

pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu 

yang terjadi (Purwanto & Hanief, 2016). 
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5. Video 

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, 

mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Video juga bisa diartikan 

sebagai penggabungan gambar-gambar mati yang dibaca secara berurutan 

dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu (Purwanto & Hanief, 2016). 

Contoh studi kasus pada perancangan “Produksi Film Pendek dengan 

Judul ‘Shocked’ yang dilakukan oleh Guta (2017), merupakan film bergenre 

horror yang menceritakan kisah kakak beradik yang salah satunya meninggal 

dunia karena kecelakaan. Pembuatan film pendek tersebut menggunakan unsur 

multimedia yang mencakup teks, gambar, animasi, suara, dan video. 

2.2.3 Smartphone Camera 

Fitur kamera video pada kamera ponsel mengacu pada kemampuan 

kamera dalam mengambil gambar bergerak. Biasanya kemampuan kamera dalam 

mengambil video ditentukan menurut resolusi dan kecepatannya. Seperti contoh 

1080 (30 fps) yaitu kemampuan kamera yang mampu merekam tampilan video 

dengan resolusi 1080 pixel serta kecepatan 30 Fps. FPS adalah Frame Per 

Second. Jumlah gambar yang mampu di tangkap dalam waktu 1 detik. Jadi 30 Fps 

berarti kamera mampu merekam 30 gambar dalam waktu 1 detik dengan resolusi 

1080 pixel pada setiap gambarnya. Contoh studi kasus pada perancangan video 

yang dilakukan oleh Aziz, Said, & Syahrir (2017) yang berjudul “Teknik 

Sinematografi Praktis Menggunakan Smartphone bagi Remaja Kelurahan 

Bontoduri” pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan kamera 

smartphone. 
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2.2.4  Sony Vegas Pro  11.0   

Sony Vegas Pro merupakan paket software untuk mengedit video non-

linear editing (NLE) yang pada mulanya diperkenalkan oleh Sonic Foundry, dan 

sekarang menjadi milik dan dijalankan oleh Sony Creative Software. Pada 

awalnya dikembangkan untuk editor audio, kemudian berkembang lagi menjadi 

sebuah software editing video. 

Sony Vegas Pro tidak membutuhkan perangkat keras khusus untuk 

menjalankan sistemnya dengan baik, dan hal ini memungkinkan bisa beroperasi di 

hampir di semua komputer seperti Windows standar di berbagai hardware. Sony 

Vegas Pro tetap dapat melakukan editing video dengan membuka video secara 

bersamaan. Klip serta urutan bisat disalin dan disisipkan ketika video sedang 

dalam proses editing di Sony Vegas. Salah satu contohnya pada saat proses 

rendering di latar belakang pada saat pengguna sedang melakukan kegiatan proses 

editing video lain atau yang  berbeda dengan di latar depan. Sony Vegas  Pro 

memberikan komposisi canggih termasuk untuk tampilan dengan menggunakan 

green screen, masking, dan animasi keyframe. 

Berbeda dengan editor lain, Sony Vegas Pro mendukung teknologi 

scripting yang memberikan tugas sesuai otomatisasi, disederhanakan dalam alur 

kerja, dan efisiensi yang lebih besar dan lebih produktivitas. Sony Vegas 

Pro dikenal sebagai program editing video yang bagus, namun ramah dan mudah 

digunakan bagi pemula. 

2.2.5  Adobe Photoshop  CS6    

Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak 

editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar 
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dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital 

dan perusahaan iklan sehingga disebut sebagai pemimpin pasar (market 

leader)untuk perangkat lunak pengolah gambar/foto, dan bersama Adobe Acrobat, 

dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. 

Versi kedelapan aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop CS (Creative Suite), 

versi sembilan disebut Adobe Photoshop CS2, versi kesepuluh disebut Adobe 

Photoshop CS3, versi kesebelas adalah Photoshop CS4, versi keduabelas adalah 

Adobe Photoshop CS5, versi ketiga belas adalah Adobe Photoshop CS6 dan versi 

yang terakhir (versi keempatbelas) adalah  adalah  Adobe Photoshop CS 7 

(Shaath, Al-hanjouri, Naser, & Aldahdooh, 2017) 

2.2.6 Celtx 

Celtx merupakan software word prosesor yang digunakan untuk menulis 

naskah/skenario dalam proses kreatif pra-produksi pada sebuah film, documenter, 

company profile, bahkan untuk naskah pertunjukan seni teater. Pada tampilan 

depannya, celtx memiliki template seperti; skenario untuk film, visual audio, 

pertunjukan teater, audio play, storyboard, comic book, dan novel. Untuk 

penulisan suatu naskah atau skenario, celtx sudah dilengkapi dengan berbagai 

format tulisan seperti; scene heading, action, character, dialog, shot, 

parenthetical, transition, dan text. Celtx digunakan oleh Nurhardian et al. (2015) 

pada pembuatan “Iklan Layanan Masyarakat Tentang Tertib Berlalu Lintas di 

Kota Rangkas Bitung dengan Menggunakan Adobe Premiere dan Adobe After 

Effect”. 
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