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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penulisan dan pembuatan proyek ini, penulis telah meninjau dan 

melakukan beberapa studi literature terhadap beberapa penelitian terkait dengan 

pembuatan video promosi suatu daerah dengan tujuan meningkatkan minat 

masyarakat akan destinasi wisata tersebut, yaitu antara lain: 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Priyatmanto, B. A., Yanu, A., Fianto, 

A., & Yosep, S. P. (2015) mengenai “Perancangan Media Promosi Objek Wisata 

Air Terjun Madakaripura Guna Meningkatkan Brand Awareness” ditujukan untuk 

meningkatkan jumlah wisatawan sehingga dapat menambah devisa Untuk 

mencapai tujuan tersebut penelitian daerah ini menggunakan metode kualitatif 

dengan menekatkan studi deskriptif pada pemecahan masalahnya. Dengan 

menggunakan tema “Great adventure” peneliti merancang beberapa media promosi 

yang dapat memberikan informasi yang lengkap tentang Air Terjun Madakaripura. 

Proyek ini diakui dapat meningkatkan brand awareness sehingga objek wisata air 

terjun madakaripura menjadi tujuan objek wisata dikabupaten Probolinggo dan 

menarik minat wisatawan disetiap daerah. 

Menurut Swari, L., & Lakoro, R. (2016) dengan penelitian yang berjudul 

“Perancangan Video Promosi Jelajah Pantai Tulungagung untuk menunjang potensi 

wisata pantai di kabupaten Tulungagung”. Video ini dirancang atas dasar minimnya 

popularitas destinassi wisata tebing dan pantai di Tulung Agung. Hasil perancangan 
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ini bersifat sangat informatif dengan tujuan untuk mendukung proses 

penyelenggaraan pemerintah dan pemangunan bidang pariwisata.  

Penelitian yang dilakukan Wiratna, H., & Lakoro, R. (2017) dengan judul 

“Perancangan Video Promosi Wisata Pantai Kabupaten Jember Dengan Konsep 

Sinematik Infografis” permasalahn utama yang ditemukan pada saat pra-riset, 

kurang nya pengetahuan masyarakat akan destinasi wisata pantai kabupaten Jember, 

sehingga berdampak pada sedikitnya jumlah wisatawan. Kebutuhan design pada 

penelitian tersebut menggunakan media yang informatif dan persuasif 

menggunakan audio visual. Analisa studi penelitian ini menghasilkan design 

berupa what to say dengan tema “beautiful nature of jember” dengan nuansa 

sinematik. 

Penelitian oleh Sembada, G. G., & Kreatif, F. I. (2018) dengan judul 

“perancangan media promosi wisata pantai seruni kabupaten gunung kidul 

Yogyakarta” dilakukan dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data 

berdasarkan observasi lapagan, wawancara dengan ahli, kuisioner dan analisis 

perbandingan matriks. Penelitian ini bertujuan sebagai media promosi wisata 

kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Maka dari itu penelitian ini ditujukan untuk 

memberikan dampak positif bagi pihak dinas pariwisata kaupaten Gunung Kidul 

dan sebagai referensi bagi para calon wisatawan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Stankov, U., Kennell, J., 

Morrison, A. M., & Vujičić, M. D. (2019) dengan judul “The View from Above: the 

relevance of shared aerial drone videos for destination marketing” analisa pada 

penelitian ini berdasarkan meta-data aerial drone video United Kingdom (UK) 
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yang dibagikan di YouTube dengan menambah referensi spasial, bertujuan untuk 

mengembangkan pemahaman tentang bentuk baru UGC (user generated content) 

yang bermanfaat, terutama dalam hal pemasaran. Berdasarkan karakteristik video 

drone yang disajikan pada artikel tersebut, terbukti bahwa video yang diambil 

menggunakan drone lebih menambah nilai ketertarikan penonton dan 

meningkatkan reputasi wisata tersebut. 

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas, berikut adalah tabel yang 

menyajikan tinjauan pustaka secara terperinci (Lihat pada Tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Judul  Kesimpulan Penelitian 

Priyatmanto, 

B. A., Yanu, 

A., Fianto, A., 

& Yosep, S. 

P. (2015) 

Perancangan Media 

Promosi Objek Wisata Air 

Terjun Madakaripura 

Guna Meningkatkan 

Brand Awareness 

Gagasan perancangan media 

promosi wisata tersebut dapat 

meningkatkan awareness yang 

menjadikan air terjun 

mandakaripura menjadi tujuan 

objek wisata di Probolinggo 

Swari, L., & 

Lakoro, R. 

(2016). 

Perancangan Video 

Promosi Jelajah Pantai 

Tulungagung Untuk 

Menunjang Potensi 

Wisata Pantai Di 

Kabupaten Tulungagung 

Study process pada penelitian 

konten yang menghasilkan what to 

say berupa “jelajah pantai 

Tulungagung”, perancagan yang 

bersifat informatif sehingga dapat 

mempromosikan pembangunan 

pariwisata yang diselenggarakn 

oleh pemerintah. 

Wiratna, H., 

& Lakoro, R. 

(2017) 

Perancangan Video 

Promosi Wisata Pantai 

Kabupaten Jember 

Dengan Konsep Sinematik 

Infografis 

Studi analisis menghasilkan 

konsep design berupa what to say 

dengan tema “beautiful nature of 

jember” dengan konsep sinematik 

yang bersifat informatif dan 

persuasif, sehinga dapat 

meningkatkan jumlah wisatawan 

yang berkunjung pada kabupaten 

Jember. 
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Peneliti Judul  Kesimpulan Penelitian 

Sembada, G. 

G., & Kreatif, 

F. I. (2018) 

Perancangan Media 

Promosi Wisata Pantai 

Seruni Kabupaten Gunung 

Kidul Yogyakarta 

Pantai seruni memiliki potensi 

yang dapat menarik wisatawan, 

akan tetapi perlu dilakukan 

perbaikan infrastruktur guna 

memperlancar promosi yang 

dilakukan. 

Stankov, U., 

Kennell, J., 

Morrison, A. 

M., & 

Vujičić, M. D. 

(2019) 

The View from Above: the 

relevance of shared aerial 

drone videos for 

destination marketing 

Penelitian ini berupa penelitian 

eksplorasi yang menjawab tentang 

karakteristik utama dari video 

yang diambil menggunakan drone. 

Hal ini menunjukan bahwa video 

yang diambil menggunakan drone 

dan dishare menggunakan media 

sosial YouTube memberikan 

dampak positif untuk tujuan 

pemasaran. 

 

Berdasakan tinjauan pustaka tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembuatan video yang digunakan untuk pemasaran tempat wisata sangat efektif 

guna meningkatkan jumlah wisatawan pada daerah yang menjadi objek promosi. 

Pada penelitian yang dilakukan Priyatmanto, B. A., Yanu, A., Fianto, A., & Yosep, 

S. P. (2015) membuat beberapa media promosi untuk mendukung promosi wisata 

yang mereka lakukan yaitu berupa brosur, billboard, iklan majalah, pamphlet, 

poster, tiket, spanduk, video, dan website. Video yang berdurasi 1 menit 44 detik 

ini memiliki konsep seorang petualang yang sedang melakukan perjalanan ke objek 

wisata tersebut, pada awal scene video tersebut menampilkan view menggunakan 

drone akan tetapi hanya berdurasi beberapa detik.  

Pada riset yang dilakukan Swari, L., & Lakoro, R. (2016)dan hasil riset 

Wiratna, H., & Lakoro, R. (2017) menyatakan keberhasilan sebuah video promosi 

pada akhirnya tidak tergantung pada aspek content visual dan audionya saja, akan 
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tetapi media distribusi juga bisa sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi ke 

audiens, dan menyarankan untuk pembuatan video promosi harusnya disesuaikan 

dengan target audiens yang akan menontonnya. Untuk implementasi kedua video 

penelitian ini sendiri, penulis tidak dapat menemukan video tersebut pada platform 

YouTube, dan jika dilihat dari screenshoot media keluaran video tersebut juga 

melakukan pengambilan gambar menggunakan drone, akan tetapi lebih 

menekankan infografis dari letak tempat wisata itu sendiri. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait untuk mengetahui penyebab 

kesan terbesar pada audiens terhadap video yang diambil menggunakan drone. 

Sedangkan dalam hal efektifitas beberapa variable media social lain yang 

mempengaruhi tanggapan terhadap video yang ditangkap menggunakan drone lebih 

banyak daripada video content itu sendiri. Masih dibutuhkan eksplorasi tambahan 

untuk memahami tujuan video drone untuk memberikan motivasi kepada produser 

untuk menggunakan drone dan motivasi audiens untuk mengunjungi tempat wisata 

tersebut saat melihat video yang dihasilkan. (Stankov, U., Kennell, J., Morrison, A. 

M., & Vujičić, M. D. 2019) 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menunjang sarana promosi 

bagi kelurahan Sembulang, akan tetapi diharapkan dapat menjadi referensi respon 

audience terhadap video yang lebih banyak diambil menggunakan drone untuk 

memperlihatkan keindahan dari atas dengan sedikit penjelasan langsung oleh pihak 

kelurahan setempat guna menghasilkan video yang lebih informatif dengan 

menyajikan pemandangan dengan nuansa sinematik.  
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2.2 Landasan Teori 

Dalam membuat sebuah perancangan Sinematic Video Promosi untuk Desa 

Sembulang dengan Menggunakan Drone, dibutuhkan adanya landasan teori yang 

digunakan untuk memperkuat gagasan dan definisi dalam sebuah studi. Oleh karena 

itu penulis memaparkan hasil dari beberapa studi literatur yang dipakai dalam 

penelitian ini. 

2.2.1    Sinematic Video Promotion 

Sinematografi merupakan hasil kolaborasi dari teknik fotografi dengan 

teknik perangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut dengan 

montase/montage. Jenis shot yang digunakan dalam sinematografi biasanya long 

shot, medium close up, medium shot, one shot, two shot, full shot, extreme close up, 

close up sedangkan dalam camera angle yang digunakan antara lain : low angle, 

high angle, eye level, bird eye slanted dan candid. Sinematografi merupakan seni 

fotografi gambar yang bergerak dengan cara menangkap cahaya atau 

elektromagnetik menggunakan perangkat optic. 

Aspek-aspek teknis pada unsur sinematik pada pembentukan sebuah film 

sinematik dibagi menjadi empat unsur teknis, yaitu mise-en-scene, sinematography, 

editing, dan sound. Pada setiap unsur tersebut saling berkaitan dalam pembantukan 

gaya sinematik yang utuh. Mise-en-scene merupakan semua yang berada di depan 

kamera dan terbagi menjadi empat elemen pokok, yaitu setting atau latar, kostum, 

make up, cahaya, acting dan pergerakan pemain (Pratista,2008:1-2). Sinematografi 

merupakan tindakan yang dilakukan pada kamera dan film, berkaitan dengan 

kamera dan objek yang akan diambil. Sementara, penyuntingan atau editing 
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merupakan transisi dari satu frame ke frame yang lain. Terakhir, suara merupakan 

semua hal pada film yang dapat didengar oleh telinga audience (Pratista,2008:1-2). 

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan pada saat pengambilan 

gambar sehingga dapat memiliki nilai sinematik yang lebih baik, oleh karena itu 

perlu memperhatikan hal sebagai Berikut. 

 

1. Shot size 

Teknik dalam sinematografi memilki dampak yang besar untuk asil video 

yang terliat lebih professional. Beberapa variasi pada saat shoting atau pengambilan 

gambar akan menghasilkan video yang lebih menarik. Menurut Heiderich (2015) 

Ada beberapa jenis pengambilan gambar pada teknik sinematografi yaitu : 

a. Extreme Long Shot 

Extreme long shot biasanya digunakan untuk menampilan subject 

dengan skala yang relatif besar atau sangat besar. 

b. Long Shot/wide 

Long shot yaitu pengambilan gambar berdasarkan jarak. Jarak kamera 

dari subjek pengambilan gambar juga dapat mencerminkan jarak 

emosional. 

c. Medium long shot 

Medium long shot terletak diantara long shot dan close shot, teknik 

pengambilang gambar ini menyajikan gambar yang lebih menambah 

nilai informatif dari pada emosional. Sifatnya terlalu dekat untuk skala 
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epic dan terlalu jauh untuk penyampaikan pendekatan dari close up, 

sehingga menjadikannya netral secara emosional. 

d. Medium shot  

Teknik pengambilan gambar medium shot ini adalah posisi dimana kita 

mulai terlibat dengan karakter pada level pribadi, seperti jarak pada 

saat seseorang melakukan percakapan. 

e. Close up 

Close up yaitu pengambilan gambar yang bertujuan untuk lebih 

menampilkan ekspresi dan emosi actor atau sifat dari suatu objek 

mengabaikan visual tentang lingkungan objek. 

f. Extreme close up 

Extreme close up dapat digunakan untuk memperkuat intensitas 

emosional, extreme close up menempatkan kamera tepat didepan objek, 

menampilkan detil objek. 

g. Dutch angle 

Teknik memiringkan kamera ini digunakan untuk memberikan isyarat 

halus bahwa sesuatu tentang adegan itu tidak stabil, efeknya 

menampilkan ketidak seimbangan mental atau emosi pada karakter. 

h. Bird’s eye shot 

Birth’s eye shot ini mirip dengan extreme long shot, pengambilan 

gambar yang lebih luas, biasa nya digunakan untuk menampilkan suatu 

view dari ketinggian. 
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2. Camera angle (sudut kamera) 

Sudut kamera pada saat pengambilan gambar sangan berpengaruh pada cara 

pandang kita pada suatu subjek. Pada sinematografi kemampuan untuk 

memposisikan kamera yang berkaitan dengan subjek atau pemandangan. 

a. Eye level angle 

Pengambilan pada sudut ini yaitu menempatkan kamera pada ketinggian 

subjek, ketika subjek melihat kearah lensa ia tidak perlu melihat keatas 

ataupun kebawah. Pengambilang gambar dengan sudut eye level bersifat 

umum atau netral dengan kaya lain tidak menampilkan sisi dramatis 

apapun. 

b. Low angle 

Pengambilan gambar pada sudut ini dilakukan dengan menempatkan 

kamera dibawah mata aktor atau subjek. Sudut yang rendah menajdikan 

karakter terlihat lebih agresif atau tidak menyenangkan. 

c. High angle 

Pengambilan gambar pada posisi high angle dilakukan dengan cara 

menempatkan kamera berada diatas subjek. Posisi ini 

merepresentasikan karekter terlihat lemah, patuh, atau ketakutan. 

d. Point of view (POV) 

Pengambilan gambar pada sudut point of view adalah sudut dimana 

kamera diposisikan sebagai mata karakter. POV biasa didahului dengan 

adegan close up pada mata karakter. 
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3. Camera Moves (Pergerakan kamera) 

Walaupun gerakan pada kamera sering sekali diterapkan untuk menambah 

dinamika pada pengambilan gambar, Berikut beberapa jenis pergerakan 

Kamera yang sering digunakan pada pengambilan video: 

a. Pan 

Pan camera move yaitu kamera diarahkan kesamping sepanjang garis 

lurus tanpa memindahkan posisi kamera tersebut. Keadaan ini dapat 

didukung oleh tripod agar gambar yang dihasilkan lebih stabil. Panning 

biasanya digunakan pada saat pengambilan gambar objek bergerak 

seperti mobil yang sedang berjalan atau menyajikan pemandangan yang 

lebih luas seperti tebing atau hamparan sawah. 

b. Tilt 

Tilt mengacu pada pergerakan naik tau turun tanpa mengubah posisi dari 

kamera, sama halnya seperti dengan pan, pengambilang gambar ini 

dapat didukung dengan penggunaan tripod untuk menghasilkan gambar 

yang lebih stabil. Tilt camera move biasa digunakan untuk menampilkan 

objek vertical seperti bangunan-bangunan tinggi atau seseorang. 

c. Dolly 

Dolly camera moving merupakan pergerakan kamera maju atau mundur 

pada saat pengambilan gambar. Dolly camera moving biasa digunakan 

pada saat pengambilan gambar benda bergerak menjauh atau mendekati 

kamera. 
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d. Track 

Track camera moving memiliki kesamaan dengan dolly camera moving, 

hanya saja kamera mengikuti objek bergerak kesamping, yaitu 

menempatkan kamera sejajar dengan objek. 

e. Pedestal 

Pada pedestal camera moving, kamera akan diangkat atau diturunkan 

pada saat pengambilan gambar. 

f. Zoom 

Berbeda dengan dolly camera moving, pengambilan gambar 

menggunakan dengan cara zooming, pengambilan gambar dengan 

teknik zoom tidak membutuhkan pergerakan pada kamera, hanya saya 

dengan memperbesar atau memperkecil lensa pada kamera. Terdapat 

dua jenis zoom yaitu zoom in dan zoom out. Zoom in mengubah panjang 

fokus mendekati objek, sedangkan zoom out fokus kamera menjauhi 

objek sehingga membuatnya lebih kecil. 

g. Dolly counter zoom 

Dolly counter zoom merupakan jenis teknik pengambilan gambar yang 

langka dan memiliki efek gaya yang lebih bagus. Untuk 

mendapatkannya kamera harus lebih dekat atau lebih jauh dari subjek 

saat zooming dilakukan, akibatnya ukuran objek tetap sama. 
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4. Composition 

Dalam sinematografi komposisi mengacu pada bingkai gambar (frame) dan 

unsur-unsur mise-en-scene muncul didalamnya. Pada pedoman komposisi 

harus diperhatikan pada saatmenceritakan kisah pada film secara visual. 

a. Lead Room 

Pada saat karakter melihat frame kiri maka ia harus ditempatkan pada 

frame sebelah kanan. Hal ini ditujukan agar tidak ada ruang terbuka atau 

lead room, jika actor di frame kiri dan ia melihat pada bingkai kiri pula 

maka ruang kosong akan ada dibelakang objek, teknik ini sering 

digunakan pada pengambilan gabar interaksi atau pada saat wawancara. 

b. Rule of thirds  

Prinsip komposisi dasar lainnya disebut rule of thirds. Bayangkan tiga 

vertical grids dan dua horizontal grids dengan dimensi dan ukuran yang 

sama. Titik temu setiap garis adalah sebuah point of interest, dimana 

benda-benda penting sering ditempatkan. Titik-titik ini sangat menarik 

seingga bagian tengah bingkai dijaga agar tetap “kosong” atau tidak 

mengacu pada objek penting. 

 

2.2.2. Video Promosi 

Video promosi dibuat untuk menjadi media promosi sebuah produk/jasa 

yang menampilkan keunggulan dari sebuah produk atau jasa. Dalam hal ini adalah 

mempromosikan lokasi wisata di sebuah daerah dengan tujuan tertentu dibidang 

pariwisata. Arti dari Audio visual yaitu video/film yang merupakan media 
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komunikasi masa yang yang pembuatannya berdasarkan pada ilmu sinematografi 

yang terdapat yang merujuk pada (UU Nomer 33 Tahun 2009 tentang Perfilman). 

Menurut pengertian film tersebut, sebuah film harus mengandung aspek-aspek yang 

ada di dalam ilmu sinematografi.  

Secara umum struktur video/film terdiri atas frame, shot, scene atau 

adegan, sequence atau babak dan continuity atau kesinambungan antara beberapa 

shot adegan ataupun scene dalam sebuah video atau film. Frame adalah istilah 

satuan gambar dalam film yang nantinya disatukan menjadi sebuah shot adegan. 

Shot adalah sekumpulan hasil gambar atau frame hasil dari pemotretan. Scene 

adalah beberapa shot yang telah di gabungkan dengan beberapa elemen dan 

disesuaikan dengan setting, konsep, peran dan pemerannya. Sequence merupakan 

sekumpulan scene yang disusun rapi secara berkesinambungan atau disebut 

continuity sehingga menghasilkan sebuah cerita yang runtut (Wiratna, H., & Lakoro, 

R., 2017). 

Video Promosi merupakan video yang digunakan untuk mempromosikan 

sesuatu. Bentuk umum dari video promosi adalah memberikan nilai tambah suatu 

produk atau jasa dengan cara menjelaskan kelebihan dan keunggulan secara detil 

membutuhkan durasi yang lebih panjang dari sebuah video iklan. Dikarenakan 

proses pembuatan video promosi memiliki tahap-tahap agar penyampaian 

informasi lebih optimal. Kedua elemen tersebut akan saling berinteraksi satu sama 

lain untuk membentuk sebuah film atau video yang dapat bercerita. Elemen naratif 

meliputi berbagai hal yang berhubungan menjadi jalan cerita sebuah video. 

beberapa elemen tersebut adalah: tema, cerita, plot dan karakter. Elemen videograi 
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berhubungan dengan visualisasi video, contoh: komposisi video warna, framing, 

angle video dan sebagainya. 

Secara umum terdapat 3 bagian dalam pembuatan sebuah video promosi, 

yaitu Pra-Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi (lihat Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1 tahapan pembuatan video promosi. 

Sumber: Wiratna, H., & Lakoro, R. (2017). 

1) Pra-produksi  

Pra-Produksi merupakan tahapan yang berhubungan dengan tahap 

persiapan dalam membuat suatu video atau film. Tahapan ini sangat penting agar 

pengambilan gambar menjadi lebih terstruktur, adapun proses pra-produksi pada 

proyek ini yaitu menetapkan konsep, menyiapkan semua alat, pembuatan story 

telling, kemudian menyusun scene urutan video yang akan diambil menggunakan 

drone. 

2) Produksi  

Pada tahap produksi ini yaitu mengatur tata latak atau ata ruang sesuai 

dengan storytelling yang telah disiapkan pada saat proses pra-produksi. Digunakan 

sebagai mendukung latar belakang cerita yang akan digunakan. Maka selanjutnya 

dilakukan pengambilan gambar yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  

 

Pra Produksi

Produksi

Pasca Produksi
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3) Pasca produksi  

Tahapan pasca produksi secara umum yaitu proses editing yang 

merupakan penggabungan source video dan penambahan gambar serta elemen-

elemen pendukung seperti penambahan video effect dan audio effect. 

Penggabungan file video pada aplikasi sony vegas, cutting video, hingga tersusun 

sebuah video sinematik, mambahkan grading untuk meningkatkan warna pada 

video kemudian dilakukan proses rendering. 

 

2.2.3 Drone 

Drone, atau Unmanned aerial vehicles (UAV) merupakan pesawat tanpa 

awak yang memiliki fungsi sama dengan pesawat akan tetapi dengan ukuran yang 

lebih kecil. Ada banyak jenis drone salah satunya adalah quadrotor. Quadrotor 

merupakan jenis drone yang berbentuk seperti layaknya helicopter yang memiliki 

empat buah motor penggerak. Pada saat ini drone sangat banyak digunakan baik 

dibidang militer maupun jurnalistik. (Vergouw, Nagel, Bondt, & Custers, 2016) 

Drone adalah pengambilan gambar atau foto daratan dari ketinggian. 

Kamera tidak dipasang pada suatu struktur di darat. Media pengambilan gambar 

menggunakan helicopter, multirotor unmaned aircraft system (UAS). Drone 

biasanya digunakan dalam kartografi (khususnya untuk survey fotogrametri yang 

sering menjadi dasar dari peta topografi), perencanaan penggunaan lahan, 

pembuatan film, arkeologi, studi lingkungan, survelans, iklan komersial dan proyek 

artistiK. Drone memiliki beberapa keuntungan diantaranya: 
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a. Fotografi udara secara abadi mengingatkan kembali data dan 

gambaran dari permukaan bumi pada suatu saat. 

b. Sensitivitas spectral terliput lebih baik daripada mata manusia dan 

foto diperoleh dengan cepat. 

c. Resolusi special dari drone lebih baik daripada gambar lain. 

Selain memiliki beberapa keuntungan, fotografi udara juga memiliki 

kekurangan diantaranya: 

a. Gambar gambar tidak dapat diidentifikasi tanpa menggunakan 

peralatan stereoskopik dan foto tumpang tindih 

b. Interpretasi sukar dibuat apabila pencahayaan kurang. 

c. Diperlukan latihan untuk membuat interpretasi. 

d. Hanya memperoleh data marginal. 

Di era modern, banyak hal digunakan dengan meggunakan drone. 

Diantaranya adalah untuk mengantarkan barang seperti yang dilakukan oleh 

Amazon.com, E-Bay, Domino’s Pizza dan Coca-Cola; memeriksa anjungan 

pengeboran minyak, dan juga untuk merekam kegiatan jurnalistik seperti peliputan 

berita dan sebagainya. 

drone dalam dunia  jurnalistik digunakan untuk membantu jurnalis untuk 

mendapatkan berita yang pengambilan gambarnya sangat sulit dijangkau. 

Penggunaan drone yang sangat membantu para jurnalistik jika suatu saat berada 

pada suatu peristiwa demo besar atau peristiwa serupa sehingga membutuhkan 

polisi untuk berjaga demi keamanan. Keterbatasan ruang gerak jurnalis untuk dapat 

memasuki dan menerobos para demonstran. Oleh karena itu peran drone sangat 
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dibutuhkan untuk menyampaikan berita dan merekam semua aktifitas yang sulit 

didapatkan sebelumnya (Restas, A., 2016). 

Tidak hanya untuk pengambilan gambar pada saat terjadi demo besar atau 

banjir saja, drone juga sangatlah membantu para jurnalis televisi mengambil 

gambar-gambar panorama alam demi kebutuhan informasi masyarakat dan 

persaingan dengan media lainnya. Melihat luasnya pemandangan melalui kamera 

yang terpasang pada drone dapat memberikan nuansa berbeda dan kepuasan bagi 

masyarakat, sehingga, drone tidaklah menjadi teknologi baru yang dibutuhkan pada 

saat-saat tertentu, tetapi hampir menjadi kebutuhan yang umum. 

 

2.2.4. Sony Vegas 

Sony vegas merupakan video editing software yang dapat dijalankan Pada 

sIstem operasi Windows maupun Mac OS X, pada awalnya dikembangkan sebagai 

audio editing software. Sony vegas menampilkan multitrack video secara realtime 

dan audio editor track yang tidak dibatasi. Memiliki kemapuan sequencing video 

dengan resolusi tinggi, efek yang kompleks dan compositing tools. Mendukung 

audio 24bit/192kHz, serta dukungan sound mixer menggunakan Dolby Digital 

Surround. 

Fitur pada Sony VEGAS Pro 15 yaitu user interface yang baru lebih 

inovatif dan dapat disesuaikan, track untuk audio dan video tidak terbatas, drag and 

drop pada workflow yang intuitif, mendukung file HEVC, mendukung ACES 1.0, 

akselerasi perangkat keras yang optimal dan Bezier tool pada masking. User 

interface yang baru memungkinkan pengguna untuk mengatur workspace sendir 
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