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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 Tinjauan Pustaka 

Perancangan Promosi Destinasi Wisata Kuliner Kawasan Pasar Lama 

Tanggerang yang diteliti oleh Kusmaya, Permana, & Utama (2018). Pembuatan 

video promosi ini membahas mengenai destinasi wisata kuliner Kawasan pasar 

lama tanggerang. Video promosi ini menjelaskan bahwa pengembangan pada 

Kawasan Kuliner Pasar Lama karena Kota Tangerang tidak memiliki background 

wisata alam, maka potensi-potensi yang ada dikelola seperti pusat keramaian dan 

taman-taman. Dalam penelitiannya, penulis juga menjelaskan Dari hasil studi 

literatur pada buku wisata dan internet didapatkan informasi pengembangan 

pariwisata di kota Tangerang dilakukan sebagai bentuk mewujudkan cita-cita 

Tangerang live atau kota yang layak dikunjungi untuk daya tarik wisata baru bagi 

para wisatawan yang berkunjung. Didapat dari hasil wawancara kembali dengan 

staff Disbudpar Dadang diketahui bahwa wistawan kota Tangerang mayortitas 

kalangan pekerja dan pembisnis. Namun, minat mereka datang hanya untuk 

berbisnis atau kunjungan kerja, untuk minat wisatanya masih kurang. Fokus penulis 

pada perancangan video menggunakan teknik penangkapan gambar disaat shoting. 

Dengan adanya perancangan storyboard maka video promosi memperoleh 

tanggapan positif dari masyarakat yang kini bisa mengetahui jasa maupun produk 

yang ditawarkan oleh tempat wisata kuliner di Kota Tanggerang. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Besman, Adiputra, & Saputra (2018) 

berjudul “Komunikasi Presiden Joko Widodo Dalam Vlog”. Bertujuan untuk alat 

sosialisasi berbentuk multimedia pada wisatawan sekaligus 
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dokumentasi untuk pulau bali. Dari beberapa hoax tentang pemboman bali 

wisatawan yang datang ke bali menurun. Pada permasalahan ini, Joko Widodo 

bertujuan untuk memudahkan promosi Pulau Bali sebagai tempat wisata dengan 

perancangan video blog dan media promosiiagargdapattmempromosikan Pulau 

Bali agar sebagai objek tempat wisata diminati oleh wisatawan. Projek ini 

menghadirkan informasi dari Pulau Bali yang dirancang dalam video blog. Dalam 

perancangan video blog penulis melakukan pengambilan data dari objek yang akan 

diteliti, melaksanakan penangkapanngambar dalam perancangan tampilan video 

blog kemudian di upload ke youtube. Kesimpulannya, video blog menjadi alat atau 

sarana promosi dalam peningkatan kunjungan wisatawan ke Pulau Bali. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Hutahaean (2018), yang berjudul 

Efektifitas Mempopulerkan Tempat Wisata Di Tangerang Melalui Media Sosial 

Youtube. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah video blog 

berbasis multimedia untuk dijadikan sebagai saran promosi untuk tempat tempat 

yang bisa di jadikan sebagai tempat wisata sehingga orang orang dapat 

menghabiskan waktunya dengan orang terdekat, berwisata, rekreasi, atau sekedar 

berjalan jalan santai untuk menyegarkan pikiran bagi masyarakat yang tinggal di 

daerah Tangerang dan sekitarnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuurfhatier (2017), yang berjudul 

“Perancangan Video Blog Sebagai Media Promosi Desa Wisata Krebet”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah membuat video blog untuk memperkenalkan dan 

mempopulerkan desa krebet sebagai tempat wisata. melalui media informatif audio 

visual dalam bentuk video blog yang berisikan tentang pengenalan desa krebet 

sebagai tempat wisata di Indonesia agar dapat menjadi media promosi. Video Blog 
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dipilih dalam Media ini karena Video Blog memperkenalkan dan mengedukasi 

audience dengan sangat mudah di mengerti. Media informatif tersebut akan 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran perancangan serta 

menyampaikan pesan secara optimal.  

Perancangan Periklanan Multimedia Dengan Teknik Sinematografi Untuk 

Program Publikasi oleh Purnawati & Suyanto (2016), dengan pembuatan video 

periklanan multimedia. Tingkat responden dalam menonton video sangat 

berpengaruh dalam pengambilan video dengan menggunakan teknik pengambilan 

yang baik sehingga teknik dalam pengambilan gambar harus disesuaikan dengan 

kesesuaian adegan dengan beberapa teknik pengambilan video. Sehingga secara 

keseluruhan teknik pengambilan gambar sangat berpengaruh dalam beberapa 

penonton agar video dalam periklanan tersebut banyak diminati oleh banyak 

penonton. 

Dengan beberapa penelitian tersebut, Disimpulkan kedalam table sebagai 

perbandingan dari penelitian terdahulu (Lihat Tabel 2.1). 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan 

1 Kusmaya, 

Permana, & 

Utama 

2018 Dengan adanya video promosi. 

Kita dapat mengetahui tentang 

suatu tempat wisata kuliner dan 

menjadikan video promosi untuk 

menjadikan patokan dalam hal 

mempromosikan suatu tempat 

wisata dengan tampilan yang 

menarik sehingga masyarakat 

berminat untuk mendatangi 

tempat wisata kuliner tersebut. 

2 Besman, 

Adiputra, & 

Saputra 

2018 Dengan adanya media promosi 

berbentuk video blog. Menjadikan 

video blog tersebut menjadi alat 

sosialisasi kepada masyarakat luas 

sekaligus menjadi video 

dokumentasi bagi pulau bali 

kepada wisatawan bahwa pulau 

bali sudah aman dikunjungi 

kembali. 

3 Utomo & 

Hutahaean 

2017 Dengan adanya media sosial yaitu 

youtube. Tempat wisata yang 

tidak dikenal masyarakat luas 

menjadi lebih dikenal dan 

masyarakat mengetahui tentang 

informasi yang luas tentang 

tempat wisata di tanggerang. 

4 Nuurfhatier 2018 Media informasi berupa video 

blog dapat mengenalkan dan 

mempopulerkan  kepada 

masyarakat luas tentang desa 

wisata krebet dengan audio visual 

berbentuk video blog. 

5 Purnawati & 

Suyanto 

2016 Dengan penggunaan teknik 

pengambilan gambar yang tepat 

dapat meningkatkan respon 

penonton agar berminat dalam 

menonton video tersebut. 

 

Berlandaskan hasil pengkajian terdahulu, penulis merancang sebuah video 

berbasis blog yang memiliki judul “Perancangan Vlog Tempat Wisata Populer 

Di Batam” untuk menjadi objek penelitian, yang dimana vlog tersebut dalam 
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Teknik pengumpulan gambarnya menggunakan beberapa teknik yang baik agar 

video blog dapat ditonton oleh banyak orang (Purnawati & Suyanto, 2016). Lalu 

dirancang dengan gabungan audio visual dan Teknik editing menggunakan 

software Adobe Premier (Nuurfhatier, 2017) dengan menampilkan beberapa tempat 

wisata yang ada di Batam diupload ke youtube (Utomo & Hutahaean, 2018) 

sehingga vlog tersebut dapat dijadikan alat promosi (Kusmaya et al., 2018) serta 

sarana informasi tempat wisata yang ada di Batam (Besman et al., 2018) ke 

kalangan wisatawan lokal maupun luar negeri agar lebih dikenal luas.  

 

 Landasan Teori 

Menjadi elemen dari bagian teori paham yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Dan melandasi pengkajian secara mendalam. Kajian teori berisikan 

beberapa penjelasan yang berkaitan dengan kajian yang sedang diteliti. 

1. Video Blog 

Video Blog atau Nge-vlog merupakan diary berbentuk video yang 

diperbarui maupun didistribusikan ke umum. Secara lengkapnya, Vlog 

terbilang seperti gaya aktivitas blogging memakai medium video di dalam 

basis media utamanya yaitu pemanfaatan teks maupun audio. Seseorang 

yang merancang sebuah Video Blog dipanggil Vlogger. Blog yang 

memiliki konten rata-rata berisi video (Sari, 2018). 

Vlog bertujuan sama dekat seperti blogging teks di situs blog adalah 

mendeskripsikan pendapat maupun catatan pribadi terhapat orang lain 

berfungsi untuk diketahui dengan kebanyakan orang. Melalui Video Blog, 

Seorang ataupun lebih bisa mengenalkan kegiatan ataupun apa saja yang 
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ingin diceritakan oleh blogger (orang yang membuat blog). Dengan Vlog 

orang dapat membuat video untuk menceritakan pendapat dan catatan 

pribadi kepada orang lain agar diketahui oleh banyak orang (Realino, 

Kristianto, & Marta, 2019). Kelebihan Video Blog sangat berpengaruh 

terhadap minat beli suatu konsumen dan dampaknya terhadap suatu 

barang/tempat ketika kita me-review. Sehingga konsumen akan 

mendapatkan informasi dari video blog yang telah dibuat oleh blogger 

(Eliza & Sinaga, 2018). 

2. Multimedia 

Multimedia merupakan suatu sarana yang memanfaatkan bermacam 

bagian bentuk campuran serupan teks, audio, gambar, animasi, video 

maupun konten interaktif. Multimedia bertentangan dengan media yang 

cuman memanfaatkan prinsip computer yang memperlihatkan teks 

ataupun bentuk-bentuk tradisional dicetak atau bahan yang diproduksi 

(Pujawan, 2018). 

Terdapat lima bagian utama di dalam multimedia menurut (Ghozali, 2017) 

, yaitu. 

1. Tulisan 

Tulisan adalah bagian multimedia yang mudah dimengerti serta yang 

paling sering dilihat. Keperluan teks tergantung akan fungsi dari 

penerapan multimedia (Arnada & Putra, 2018). 

2. Suara 

PC (Personal Computer) multimedia yang tidak bersuara merupakan 

unimedia (Wibisono, Intan, & Setyati, 2018). 
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3. Video 

Video menyediakan tampilan yang kaya dan hidup untuk aplikasi 

multimedia (Pamujianto et al., 2018). 

4. Animasi  

Animasi difokuskan agar presentasi tampak menjadi meriah. Animasi 

merupakan sketsa yang beraksi tiap second per second serta memberikan 

intensitas terhadap user (Hakim, 2018). 

5. Gambar 

Gambar merupakan bagian dari visual yang mampu membangun 

multimedia. Gambar mampu membangun informasi agar lebih interaktif 

terhadap user. (Noviansyah & Anas, 2019). 

 

 Multimedia Development Life Cycle 

Menurut Nugroho (2018), metode pengembangan multimedia terdiri dari 

enam tahapan, yaitu. 

1. Concept 

Tahap concept adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa yang akan 

menjadi incaran untuk menonton video blog. Selain itu menentukan 

macam-macam multimedia yang akan dibuat (presentasi, interaktif, dan 

lain-lain) dan tujuan video blog (hiburan, pelatihan, pembelajaran, dan 

lain-lain). Dalam pembuatan video blog tempat wisata memiliki konsep 

yaitu membuat video promosi dengan tampilan lebih seru serta 

menjelaskan infomasi tempat wisata di Batam dengan cara yang lebih 
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interaktif dalam memberikan informasi, jasa maupun produk dari beberapa 

tempat wisata yang dikunjungi didalam video blog. 

2.  Design  

Design menggambarkan bagian penyusunan saat melaksanakan detail 

perincian terhadap bentuk video blog yang akan dibuat mengenai gaya dan 

kebutuhan bahan untuk video blog. Dalam pendesainan video blog tempat 

wisata populer di Batam, desain dilakukan dalam tahap pengeditan yang 

dimana video blog tersebut memberikan informasi bukan dari pengucapan 

melainkan juga memasukkan beberapa text/tulisan kedalam video blog 

sehingga informasi yang didapat juga lebih jelas. 

3.  Akumulasi Material 

Akumulasi Material yaitu bagian dalam pengumpulan materi bahan sesuai 

pada kebutuhan multimedia. Tahap ini dapat dikerjakan paralel dengan 

tahap assembly. Pada beberapa kasus, tahap material collecting dan tahap 

assembly akan dikerjakan secara linear tidak paralel. Pada tahap 

pengumpulan data video blog, penulis langsung terjun ke beberapa lokasi 

tempat wisata di Batam untuk mengambil video, informasi tempat serta 

merasakan langsung produk maupun jasa yang telah disediakan oleh 

beberapa tempat wisata di Batam yang telah dikunjungi. 

4.  Pembuatan  

Tahap pembuatan yaitu bagian semua rancangan yang akan dilakukan 

searah dengan pembentukan storyboard yang telah dirancang sedemikian 

rupa. Didalam tahap ini, video blog tempat wisata populer di Batam 

memanfaatkan Adobe Premier Pro CC 2017 untuk tahap pengeditan dan 
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menyusun beberapa video yang telah diambil pada tahap akumulasi 

material dan menggabungkannya menjadi satu video dengan memberikan 

beberapa transisi, background sound, serta text/tulisan dalam informasi 

tempat yang ada didalam video blog. 

5. Percobaan/Testing 

Bagian ini dilakukan sesudah bagian pembuatan selesai dan menyalurkan 

video blog agar dicoba untuk menghindari kesalahan. Dalam video blog 

tempat wisata populer dibatam, setelah video blog selesai editing maka 

video blog tersebut dicoba terlebih dahulu agar tidak adanya kesalahan 

pengeditan serta pemasukan informasi didalam video blog. Dan 

menghindari kegagalan didalam pengeditan sebelum dilanjutkan ke tahap 

penyaluran video blog. 

6. Penyaluran 

Bagian di mana video blog setelah dilakukan percobaan dan sudah dapat 

disimpan dalam suatu media penyimpanan. Pada bagian ini jika media 

penyimpanan tidak cukup untuk menampung video blog, maka dilakukan 

kompresi terhadap video blog tersebut dan di upload ke youtube. 

 

 Sinematografi 

Sinematografi merupakan pengetahuan terapan yang menggambarkan 

bidang ilmu yang mengkaji mengenai cara pengambilan gambar serta merancang 

gambar. Sehingga rancangan tersebut berfungsi sebagai sarana dalam pemberian 

gagasan maupun pesan. Agar dapat memaparkan materi secara jelas. 
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Dalam pengembangan maupun perancangan suatu film dibutuhkan 

sejumlah prosedur yaitu Teknik pengambilan gambar, cara pensettingan kamera 

serta kelengkapan alat dalam proses pengambilan gambar (Cikita & 

Murwonugroho, 2018). Ada 3 tahap didalam tahap sinematografi yaitu. 

1. Pra produksi 

Tahap penyusunan proses awal produser pada penentuan tema cerita, 

penyusunan ide di dalam bentuk naskah serta perancangan storyboard 

(Firdaus, 2018). 

Storyboard adalah rangkaian susunan proses awal sebuah video yang di 

tentukan oleh produser hingga akhir video tersebut (Orvilla & Santoso, 

2018). Storyboard dibentuk dengan gambaran awal ide dengan susunan 

ide yang tertuang dalam bentuk gambaran tiap scene secara mendetail 

(Jupi, Bayu, & Santyadiputra, 2017). 

2. Produksi 

Tahap lanjutan dari tahap pra produksi yang dimana susunan ide yang 

sudah dirancang, Diproses dengan menggunakan Teknik pengambilan 

gambar dengan menggunakan alat yang diperlukan sehingga produksi 

berjalan lancar sesuai rancangan produser  (Pamujianto et al., 2018). 

3. Pasca Produksi 

Tahap lanjutan dari tahap produksi yaitu memasukkan semua hasil dari 

proses produksi dan melakukan penyusunan sesuai dengan rancangan pada 

saat pra produksi serta melakukan pengeditan dengan menambahkan efek, 

penambahan background sound dan penggabungan audio dan video, 
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sesuai dengan rancangan produser ditahap pra produksi (Andrew, 

Swendra, & Yudani, 2018). 

Dalam pembuatan sebuah video menurut Yusof, Hashim, Yusof, & 

Satkunananthan (2019), Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengatur pengambilan gambar adalah: 

1. Shots adalah Teknik pengambilan gambar yang dimana lebih 

memfokuskan lingkungan sekitar daripada karakter. Ada beberapa 

macam shots. 

a. Close Up merupakan pengambilan gambar dengan sangat dekat. 

b. Long Shot merupakan pengambilan gambar secara jauh dari objek 

yang ingin diambil agar terlihat jauh. 

c. Point of  View merupakan pengambilan gambar seperti cara orang 

melihat objek secara langsung. 

d. Knee Shot merupakan pengambilan gambar dari atas kepala sampai 

ke lutut. 

e. Two Shot merupakan pengambilan gambar dengan jumlah dua 

karakter. 

f. Aerial Shot merupakan pengambilan gambar dari udara. 

g. Over Shoulder Shot merupakan pengambilan gambar dari belakang 

bahu karakter. 

2. Angle adalah Teknik pengambilan gambar dari sudut pandang. Ada 

beberapa macam Angle. 

a. Eye View merupakan pengambilan sudut gambar sesuai dengan 

cara mata melihat objek.  

Michael Christhover Caesar Arifin, Perancangan Vlog Tempat Wisata Populer di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



 

 12  Universitas Internasional Batam 

b. Low Angle merupakan pengambilan sudut gambar dari bawah 

sehingga objek terlihat tinggi maupun mewah. 

c. High Angle  merupakan pengambilan sudut gambar dari atas objek. 

d. Bird Eye merupakan pengambilan sudut gambar seperti burung. 

3. Camera Moves adalah Teknik pergerakan kamera terhadap objek. 

Ada beberapa macam Camera Moves. 

a. Panning (pan left dan pan right) merupakan pengambilan gambar 

dengan kamera secara horizontal. 

b. Tilting (tilt up dan tilt down) merupakan pengambilan gambar  

dengan kamera secara vertical. 

c. Tracking (tracking in dan track out) merupakan pengambilan 

gambar dengan kamera mendekat maupun menjauh daripada 

objek. 

d. Follow merupakan pengambilan gambar dengan kamera dengan 

mengekori objek yang bergerak. 

4. Transition adalah cara perpindahan setiap adegan dengan tambahan 

efek maupun tidak. Ada beberapa macam Transition. 

a. Zoom merupakan transisi dari gambar dekat menuju gambar jauh 

ataupun dari gambar kecil menuju gambar jauh. 

b. Stretch merupakan berubah menjadi perentangan dari video 

pertama dengan video kedua. Stretch  terdiri dari Basic Stretch, 

Cross Stretch, Stretch In, dan Stretch Over. 

c. Spiral Box merupakan transisi dengan bentuk kotak spiral lalu 

timbul video kedua. 
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d. Split merupakan perubahan transisi seperti pembelahan video 

pertama dan timbul video kedua. 

 

 Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop CS6 adalah perangkat lunak guna melakukan sunting 

foto maupun gambar, Adobe Photoshop mampu membaguskan atau membenahi 

foto dan dapat memasukan effect terhadap foto yang diinginkan, Dan foto yang 

kurang memungkinkan dapat berubah sebagai foto yang lebih baik (Mokoagow, 

Tulenan, & Paturusi, 2019). 

Tools Yang Digunakan dalam membantu pengeditan didalam Adobe 

Photoshop CS6. Terdapat beberapa tools yang berfungsi untuk pengguna dalam 

editing video seperti. 

1. Move Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk memindahkan sebuah object 

atau layer yang satu ke layer yang lainnya. Serta juga berfungsi untuk 

menggeser layer yang telah di pilih pada halaman kerja sesuai posisi yang 

diinginkan.  

2. Rectangular Marquee Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk menseleksi sebuah object 

dalam bentuk kotak. 

 

 

3. Eliptical Marquee Tool 
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Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk menseleksi sebuah object 

dalam bentuk lingkaran. 

4. Single Row Marquee Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna sebagai pembuatan penyeleksi 

dengan horizontal 1 pixel. 

5. Single Column Marquee Tool. 

Berfungsi sebagai tool yang berguna sebagai pembuatan penyeleksi 

dengan vertikal 1 pixel. 

6. Lasso Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna sebagai pembuatan penyeleksi secara 

bebas. 

7. Polygonal Lasso Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk membuat seleksi berbentuk 

poligon. 

8. Magnetic Lasso Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna sebagai pembuatan penyeleksi secara 

sendiri dengan menyerupai warna yang sama. 

9. Quick Selection Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna sebagai pembuatan penyeleksi secara 

otomatis pada warna yang sama. 

10. Magic Wand Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna sebagai pembuatan penyeleksi 

berdasarkan warna yang sama. 

11. Crop Tool  
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Berfungsi sebagai tool yang berguna dalam pemotongan suatu 

objek/gambar. 

12. Perspective Crop Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk menyempurnakan gambar 

yang Perspective. 

13. Slice Select Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna sebagai pembuatan potongan pada 

objek / gambar. 

14. Eyedroper Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk mengambil contoh warna pada 

bagian gambar. 

15. Color Sampler Tool 

Berfungsi sebagai tool yang Penggunaan toolnys hampir sama dengan 

Eyedropper Tool. Bedanya Color Sampler Tool dapat merekam beberapa 

informasi  warna untuk di tampilkan di dalam panel info. Setelah itu data 

yang terekam dapat anda tuangkan ke dalam Panel Color untuk di jadikan 

warna foreground maupun background secara manual. 

Ruler 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk mengukur objek pada kanvas 

dan juga bisa digunakan sebagai panduan untuk memutarobjek pada sudut 

tertentu. 

 

 

16. Spot Healing Brush Tool 
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Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk memperbaiki sebuha objek 

atau gambar yang rusak. 

17. Healing Brush Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk membuat sebuh objek tu 

gambar dengan sampel tertentu. 

18. Brush tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk menggambar/melukis gambar 

menggunakan kuas. 

19. Color Replacement Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk mewarnai sebuah gambar 

menggunakan warna tertentu. 

20. Clone Stamp Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk membuat sebuah gambar 

menggunkan sample gambar yang telah tersedia. 

21. Pattern Stamp Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk membuat sebuah gambar 

menggunkan pola tertentu. 

22. Paint Bucket Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk memberi warna objek atau 

gambar yang  dipilih. 

23. Dodge Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk membuat sebuah gambar agar 

lebih jelas/terang. 
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24. Pen Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk membuat sebuah seleksi pada 

gambar. 

25. Convert Point Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk mengedit titik anchor point 

pada path. 

26. Horizontal Type Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna dalam pembuatan text secara 

horizontal. 

27. Vertical Type Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna dalam pembuatan text secara vertical. 

28. Horizontal Type Mask Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna dalam penyeleksi tulisan/text dengan 

bentuk secara horizontal. 

29. Vertical Type Mask Tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna dalam penyeleksi tulisan/text dengan 

bentuk secara vertical.  

Fitur Yang Digunakan dalam membantu pengeditan didalam Adobe 

Photoshop CS6. Terdapat beberapa Fiture yang mempermudah pengguna 

dalam pengeditan video seperti. 

 

 

1. Menu Bar 
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Termuat arahan agar melakukan perintah. Terdapat beberapa perintah 

yaitu file, Edit,  image, layer, type, select, filter, view, window, help.  

2. Option Tool 

Termuat beberapa tool yang akan dipilih. Seperti yang ditekan Move tool, 

lalu tampak beberapa tool pada Move tool.  

3. Gambar 

Berfungsi agar memunculkan gambar yang akan diedit. 

4. Pallete Well 

Agar dapat dengan mudah mengakses palet brushes, tool resets dan Layer 

Comps. 

5. Toolbox 

Berisi tools untuk menyeleksi dan memodifikasi gambar atau 

mengkreasikan gambar design. 

 

 Adobe Premiere Pro CC 2017 

Adobe Premiere Pro CC 2017 software video editing yang diproduksi oleh 

Adobe Systems. Adobe Premiere Pro CC 2017 berfungsi menjadi tempat 

pengeditan video maupun film dengan memiliki kelebihan dalam mempermudah 

dalam pengeditan video dikarenakan banyak tools, efek dalam membantu dalam 

pengeditan video (Eviawan, Kurniawan, & Agustian, 2018). 

Tools Yang Digunakan dalam membantu pengeditan didalam Adobe 

Premier Pro CC 2017. Terdapat beberapa tools yang mempermudah pengguna 

dalam pengeditan video seperti (Sumendap, Tulenan, Diane, & Paturusi, 2019). 

1. Selection Tool 
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Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk mengseleksi atau memilih 

video. Dan Selection Tool juga dapat berfungsi sebagai tool untuk 

menggeser maupun memindahkan video ke timeline. 

2. Rate Stretch tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk mempercepat speed (durasi) 

maupun memperlambat speed (durasi) pada video. Dan jika speed 

dipercepat otomatis durasi video akan semakin singkat begitu pula 

sebaliknya. 

3. Razor tool 

Berguna untuk memotong klip video pada timline. Dan juga dapat 

memotong audio dengan razor tool. 

4. Slip tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna dalam pemindahan klip dari dalam 

ke luar titik atau point dalam jumlah yang sama dengan jumlah awal secara 

sama. Sehingga tidak mengurangkan maupun menambahkan sisa timeline. 

5. Pen tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk jangkar untuk klip, selain itu 

berfungsi sebagai agar klip berubah ke transparan. 

6. Hand tool 

Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk menggerakan preview timeline 

dari atas dan ke bawah maupun dari kanan ke kiri. 

 

7. Zoom tool 
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Berfungsi sebagai tool yang berguna untuk memperbesar maupun 

memperkecil preview timeline. 

Fitur Yang Digunakan dalam membantu pengeditan didalam Adobe 

Premier Pro CC 2017. Terdapat beberapa Fiture yang mempermudah pengguna 

dalam pengeditan video seperti (Puspita & Suardika, 2019). 

1. Proyek: adalah ruang kerja yang digunakan sebagai tempat 

menampung video atau sound. File dari komputer dapat dimasukkan 

ke dalam Project dengan menggesernya ke kolom ini. Selain itu, 

mengedit transisi antar video dan mengedit sound dapat dilakukan 

pada Project. 

2. Urutan: Penyuntingan dapat dilakukan melalui ruang kerja ini. File 

yang ingin diedit hanya perlu digeser pada kolom project. Sebanyak 3 

video dan 3 audio sekaligus dapat ditindih. Selain itu, melalui ruang 

kerja ini file dapat dipotong dan disatukan. 

3. Rancangan: Video yang sedang disunting akan ditampilkan preview-

nya secara realtime di ruang kerja ini. 

4. Sumber: Informasi mengenai video atau sound yang sedang disunting 

dapat dilihat pada ruang kerja ini. Selain itu, mengedit suara ataupun 

tone warna dengan lebih detail dapat dilakukan di ruang kerja ini. 
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