
1 
Universitas Internasional Batam 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Teknologi video pada saat ini semakin berkembang dengan pesat, hal ini 

berperan besar dalam bidang komunikasi , bisnis , pendidikan , perindustrian dan 

hiburan. Masa sekarang ini video telah dapat mengembangkan proses penyampaian 

informasi menjadi sangat dinamis , efektif dan interaktif. video memiliki kelebihan 

dalam menarik indera dan minat karena merupakaan gabungan antara pandangan 

atau gambar , suara dan gerakan yang memberikan kejelasan informasi yang 

disampaikan kepada masyarakat. 

 Proses pembuatan video secara sederhana bisa dilakukan hanya dengan 

menggunakan sebuah alat perekam yang bernama video camera. Menggunakan 

Alat perekam ini sebuah individu sudah dapat merekam sebuah peristiwa yang ada 

di depan individu tersebut. Bahkan saat ini merekam sebuah gambar tidak hanya 

bisa dilakukan oleh video camera, akan tetapi dengan menggunakan smartphone 

berteknologi canggih pun sekarang seseorang bisa merekam gambar yang dia 

inginkan. 

 Dan dalam pembuatan video konvensional saat ini banyak terdapat 

kekurangan mulai dari pengambilan gambar yang mengharuskan pengambilan 

gambar pada lokasi pengambilan gambar secara langsung , misalnya untuk 

mengambil video actor atau artis yang sedang berjalan di atas gunung akan 
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mempersulit pengambilan gambar karena proses pengambilan gambar secara 

langsung di gunung memerlukan biaya yang besar dan peralatan yang cukup.  

Saat ini ada beberapa teknik yang bisa di gunakan untuk membantu 

pembuatan video yang memerlukan pengambilan gambar di tempat – tempat yang 

kurang terjangkau ataupun sulit dijangkau dan salah satunya adalah dengan cara 

mengeset lokasi studio seakan-akan berada di tempat yang sulit dijangkau misalnya, 

untuk butuh pengambilan gambar diatas awan jadi pada lokasi studio di setting latar 

seperti di awan. Akan tetapi ini akan memakan waktu yang cukup lama untuk 

mensetting lokasi syuting agar sesuai untuk pengambilan gambar. Dan dengan 

semakin maju nya perkembangan teknologi video saat ini ada teknik yang disebut 

teknik greenscreen  teknik greenscreen digunakan untuk memberi keindahan video 

klip sebagai seni dalam teknologi Informasi ( Information Technology).  

Menurut jurnal Sony Andang P (2014) yang berjudul “ IMPLEMENTASI 

GREENSCREEN PEMBUATAN VIDEO KLIP DHIMAS TEDJO” Greenscreen 

menjadi salah satu visual effect dalam pembuatan video klip yang menarik. Dengan 

hanya melakukan syuting disatu tempat yang berlatar belakang warna hijau bisa 

kain maupun tembok, hanya memainkan teknik pengambilan gambar,  pada proses 

editing nantinya background dapat diubah dengan bermacam-macam background 

yang menarik sesuai dengan kebutuhan video klip. Selain itu digunakan untuk 

menggabungkan 2 gambar yang berbeda (Animasi dan dunia nyata).Greenscreen 

juga digunakan untuk pemisah warna.Dalam penerapannya ketika dilakukan 

syuting Greenscreen, dan pemeran dalam video klip diharuskan untuk menghindari 

kostum berwarna hijau. Hal ini mempunyai tujuan yaitu untuk menhindari warna 
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objek tersebut bertabrakan dengan warna Greenscreen.Warna yang digunakan 

adalah hijau sebab warna tersebut dianggap paling tidak menyerupai warna kulit. 

Dan pada penelitian penulis tertarik untuk mengaplikasikan teknik 

greenscreen tersebut pada pembuatan video prewedding karena saat ini pembuatan 

video prewedding masih menggunakan teknik pengambilan gambar konvensional 

sehingga dengan menggunkan teknik green screen penulis berharap dapat 

menghasilkan video yang berbeda dengan yang ada saat ini. 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas penulis tertatik untuk mengambil 

judul skripsi " Perancangan dan Implementasi Teknik Greenscreen Dalam 

Pembuatan Video Klip Pre-Wedding”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan 

yang nantinya akan diteliti adalah Bagaimana cara mengimplementasikan teknik 

Green Screen untuk membuat sebuah video klip prewedding yang menarik dan 

interaktif. 

1.3 Batasan masalah 

 Dalam perancangan dan pembuatan video klip pre-wedding dengan 

menerapkan teknik green screen yang dimana didalam video berisi tentang 

perjalanan cinta seseorang sehingga menghasilkan sebuah video yang menarik dan 

interaktif.  
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1.4 Tujuan penelitian 

 Tujuan perancangan dan pembuatan video klip pre-wedding ini untuk 

menghasilkan video yang lebih menarik dan interaktif dan dapat menginspirasi 

masyarakat luas tentang penggunaan teknik green screen dalam pembuatan video 

klip. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Berikut beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan 

dilakukan : 

1. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap agar mampu 

menuangkan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang telah penulis 

peroleh selama proses perkuliahan maupun pengalaman hidup penulis 

tentang teknik – teknik pengambilan gambar dan pengeditan video klip 

sehingga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain di kemudian hari. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Dapat menghasilkan video klip pre wedding yang lebih menarik dan 

interaktif tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar karena hanya 

karena video klip dirancang dan dibuat dengan menggunakan teknik green 

screen dan menghasilkan video yang menarik dan interaktif,. 
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1.6 Sistematika penulisan 

Atas dasar tersebut diatas, maka penelitian ini akan penulis sajikan secara 

sistematis sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi studi pustaka terhadap teori-teori yang berhubungan 

dan kerangka teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan 

penelitian ini serta software yang digunakan untuk merancang sistem. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan yang dilakukan dalam 

penelitian, terdiri dari alur penelitian, analisis permasalahan, 

pemecahan masalah, dan perancangan storyboard untuk pembuatan 

video. 

 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang implementasi teknik greenscreen pada 

pembuatan video yang dibuat berdasarkan perancangan yang telah 

dilakukan. 
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BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang 

telah dilakukan. Selain itu juga berisi tentang rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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