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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Internet belakangan ini perkembangannya semakin baik dan dimanfaatkan 

sebagai infrastruktur komunikasi yang dapat dengan mudah diakses sehingga 

jangkauan penerimaannya luas, karena hal itu internet juga sering dijadikan 

sebagai media alternatif untuk menjalankan usaha serta digunakan juga sebagai 

media informasi dan komunikasi yang kemudian menjadi salah satu gaya hidup 

seperti dapat melakukan kegiatan penjualan dan pembelian suatu produk, jasa 

maupun sebagai media informasi yang lengkap secara online (Widiyanto & Sri, 

2015). 

Salah satu media informasi dalam bentuk online adalah Youtube. Menurut 

(Mujianto, 2019) Youtube ialah media sosial yang paling banyak digunakan dan 

populer. Rata-rata video di Youtube adalah music video (video klip), movie, short 

movie, serta berbagai video kreatif yang diproduksi dan dibuat untuk diunggah ke 

laman Youtube. Kepopuleran Youtube pada saat ini dikarenakan banyak 

terdapatnya jenis-jenis video yang sesuai dengan minat anak muda pada saat ini 

yaitu video blog (vlog). 

Video mempermudah pelanggan untuk dapat melihat secara langsung visual 

produk yang ditawarkan menurut (Sunarya et al, 2016). Video mudah diminati 

oleh masyarakat dikarenakan terdapatnya berbagai campuran unsur visual, suara 

dan juga text sehingga video yang dibuat menjadi menarik. Seiring dengan 

perkembangan teknologi pada saat sekarang ini terbentuk sebutan video blog 

(vlog) yaitu adanya perkembangan dari blog menjadi bentuk video menggunakan 

laman Youtube sehingga dapat dinikmati oleh orang-orang. 
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Salah satu presentasi video yang bisa dipakai untuk vlog adalah video 

dokumenter. Video dokumenter adalah video yang memiliki konsep yang 

menggambarkan keadaan senyata mungkin tanpa ada unsur fiktif. Dimana 

perancangan vlog dokumenter kuliner dalam proyek ini akan menggunakan 

konsep video dokumenter dengan metode Multimedia Development Life Cycle 

(Bayu & Gede, 2017). 

 Multimedia Development Life Cycle merupakan proses pengembangan 

perangkat lunak multimedia yang terdiri dari 6 tahapan yaitu concept, design, 

material collecting, assembly, testing, distribution, yang dimana diawali dengan 

konsep dan diakhiri dengan distribusi (Ngongoloy et al, 2018). 

Sesuai dengan tema proyek yaitu mengenai vlog dokumenter kuliner di 

negara Taiwan, menurut data yang dipaparkan oleh Kelly Chan Siew Mun 

selaku manager Taiwan Tourism Bureau Kuala Lumpur pada press conference 

expo wisata Taiwan di Surabaya bahwa wisatawan Indonesia yang berkunjung 

ke Taiwan pada Januari 2019 mencapai 14.773 orang atau bertambah 1.747 

wisatawan sekitar 13,47 persen, dibandingkan periode yang sama pada 2018, 

travel.tempo.co, 22 Maret 2019. Dapat diartikan bahwa wisatawan Indonesia 

semakin tertarik untuk mengunjungi Taiwan sedangkan menurut data maskapai 

milik Singapore Airlines yakni Scoot bahwa pada semester pertama tahun 2019 

Taiwan ada di peringkat pertama negara yang paling sering dikunjungi oleh 

travelers Indonesia yang dipaparkan oleh Chief Commercial Officer sementara 

Scoot Calvin Chan sesuai siaran pers, travel.kompas.co, 13 Agustus 2019. Situs 

perjalanan internasional yang cukup ternama seperti Globe Spots dalam 

globespots.com di peringkat 8 ada Taiwan dari 10 rekomendasi tujuan wisata 

Intan Pratama Putri. Perancangan Vlog Dokumenter Kuliner di Negara Taiwan 
UIB Repository©2019



3 

 

 
Universitas Internasional Batam 

dunia yang harus dikunjungi pada 2019. Berdasarkan uraian latar belakang diatas 

penulis merancang topik tugas akhir tentang sebuah vlog ber judul “Perancangan 

Vlog Dokumenter Kuliner di Negara Taiwan”. 

1.1 Rumusan Masalah 

Setelah diuraikannya latar belakang kemudian didapatkanlah rumusan 

masalah proyek ini yaitu: 

1. Bagaimana langkah untuk menerapkan  metode Multimedia Development 

Life Cycle ke dalam perancangan vlog dokumenter kuliner?  

2. Bagaimana langkah pengambilan gambar dalam bentuk vlog dokumenter 

kuliner yang tepat dengan menggunakan konsep dokumenter dan teknik 

sinematografi? 

3. Bagaimana langkah yang tepat dalam memasarkan dan mempublikasikan 

vlog dokumenter kuliner ke jaringan internet? 

1.2 Batasan Masalah 

Perancangan batasan masalah dalam proyek vlog dokumenter ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Vlog dokumenter yang dirancang akan diunggah di laman Youtube. 

2. Vlog dokumenter memberikan informasi tentang kuliner di Negara 

Taiwan. 

3. Vlog dokumenter ini akan memilki durasi sepanjang 5 menit 29 detik. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Proyek yang akan dirancang ini dibuat dengan tujuan penelitian yakni: 

1. Penulis dapat mempraktekkan pengetahuan tentang salah satu elemen 

multimedia yaitu video, khususnya video blog dokumenter. 

2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata 1 (S-1) di Universitas 

Internasional Batam. 

3. Menambah ilmu terkait dengan perancangan dan pembuatan dibidang 

multimedia khususnya dalam perancangan Vlog dokumenter. 

4. Mengembangkan produk multimedia dalam bentuk vlog dokumenter untuk 

memudahkan wisatawan Indonesia yang berniat dan tertarik dengan 

Taiwan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari perancangan vlog dokumenter kuliner di Negara Taiwan 

bagi Akademisi, Peneliti dan bagi Penonton yaitu: 

1. Bagi Akademisi 

Mampu menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pembuatan 

sebuah vlog dokumenter. 

2. Bagi Penulis 

Menambah ilmu dan pengetahuan penulis khususnya di bidang vlog 

khususnya vlog dokumenter kuliner dan internet marketing. 

3. Bagi Penonton 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang kuliner 

yang ada di Negara Taiwan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat agar penyusunan laporan lebih jelas, terdiri dari 

beberapa bagian yakni: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan 

serta manfaat dari proyek yang akan dijalankan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi mengenai beberapa landasan penelitian yang akan dijadikan 

landasan dalam proyek yang akan dibuat yang dimana teori tersebut 

didapatkan dari hasil penelitian terdahulu yang telah terbukti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bagian metode penelitian ini menjelaskan mengenai metode yang dipakai 

untuk implementasi dan pengembangan proyek. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada bab ini disampaikan hal-hal mengenai pengolahan proyek dan hasil 

yang didapatkan dari proyek yang sudah dijalankan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bagian bab dimana diuraikannya mengenai kesimpulan dan saran dari 

proyek. 
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