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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan pustaka 

 Adapun teknik greenscreen yang di implementasikan dalam 

pembuatan video pre-wedding di rancang dan dibuat dengan mempertimbangkan 

beberapa hasil jurnal penelitian yang telah penulis pelajari sebelumnya, yakni: 

 

1. Jurnal yang disusun oleh Sony Andang Prihatmoko (2014) dengan judul 

“IMPLEMENTASI GREENSCREEN PEMBUATAN VIDEO KLIP 

DHIMAS TEDJO” Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Greenscreen 

menjadi salah satu visual effet 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 shooting 

Greenscreen, artis diharuskan untuk menghindari kostum berwarna 

hijau.Hal ini mempunyai tujuan yaitu untuk menhindari warna objek 

tersebut bertabrakan dengan warna Greenscreen.Warna yang digunakan 

adalah hijau sebab warna tersebut dianggap paling tidak menyerupai warna 
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kulit. Dan dari keseluruhan hasil dapat diambil kesimpulan Dengan teknik 

greenscreen dalam pembutan video klip, menambah efisiensi waktu bagi 

seorang artist karena dapat melakukan proses shooting di satu tempat, 

sehingga tidak perlu untuk berpindah-pindah lokasi,  

2. Jurnal yang disusun oleh Jin Zhi (2015) dengan judul “Sebuah Metode 

Alternatif Greenscreen Keying untuk pembuatan efek visual sebuah film” 

Jurnal ini mendefinisikan bahwa konsep utama dari Greenscreen Keying ini 

adalah pertama untuk mengekstrak warna hijau dari latar layar hijau, dan 

kemudian menggabungan latar tersebut menjadi satu latar belakang dengan 

menggunakan sejumlah persamaan matematika, maka pada akhirnya, 

menambahkan matte lain yang dihasilkan dari layar hijau yang sama di atas 

satu diciptakan melalui persamaan matematika. Dengan menggabungkan 

dua elemen ini bersama-sama, benda-benda yang diambil dari layar hijau, 

dan jumlah yang wajar detail dipertahankan pada komposisi akhir. 

Penelitian ini telah mencakup secara singkat latar belakang historis 

menggunakan hijau atau biru rekaman layar dalam film, juga, format 

industri film yang mempertahankan tinggi rekaman nilai serta cara khas 

membuat mattes dalam industri efek visual juga dibahas. Dalam rangka 

memberikan pemahaman yang lebih baik dari dua faktor kunci untuk hijau 

atau biru layar keying dengan menggunakan pendekatan keying ini, analisis 

rinci kroma subsampling dan beberapa jenis khas subsampling tersedia 

untuk film dan encoding data digital, seperti 4: 4: 4 Y'CbCr, 4: 2: 2 juga 

dijelaskan. Sebagai faktor kunci Greenscreen keying untuk pendekatan ini, 
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serangkaian prinsip-prinsip ruang warna linier dan log yang matematis 

dianalisis juga. Dalam proses menganalisis ini metode baru menunjukkan 

layar keying hijau, sepasang 10-bit gambar DPX di linear dan log ruang 

warna dilihat pada monitor komputer 8-bit bawah sRGB Lut disajikan. 

Untuk pemahaman penuh metode keying ini, sejumlah persamaan 

matematika inti integral pendekatan ini juga ditata. Misalnya di persamaan 

menjelaskan langkah penting pertama dari pendekatan ini. Dua langkah 

lebih lanjut diperkenalkan secara terpisah dengan hasil dan terkait 

persamaan yang jelas ditunjukkan di setiap bagian. 

 

3. Jurnal yang disusun oleh Rayan Nugraha (2013) dengan judul “Penerapan 

Efek Chroma Key Dalam Teknik Green Screen Pada Pembuatan Video Klip 

Monrever Band”. Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa dalam 

proses pembuatan video klip ini terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan agar hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam 

pembuatan video klip ini diperlukan tahapan – tahapan untuk menciptakan 

projek video clip yaitu proses Pra Produksi, Produksi dan Pasca Produksi. ` 

Pembuatan video clip lagu Everything Is Music ini dirancang dengan 

konsep yang jelas, selain itu pembuatan video clip, semua crew dan 

peralatan digunakan seperlunya saja, sehingga pembuatan video clip ini 

dapat efektif.  Pembuatan video clip diharapkan informasi yang dihasilkan 

lebih berkualitas dan dapat membantu dalam promosi pada Monrever Band, 
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karena dengan adanya video clip mempunyai banyak keuntungan yang 

didapat antara lain :  

1. Promosi lebih efektif dan efisien. 

 2. Dapat meningkatkan citra Monrever Band.  

3. Dapat memberikan keuntungan financial lebih besar pada Monrever Band   

 

2.2 Landasan teori 

2.2.1 Multimedia 

 Menurut Rona , Mei (2013) Multimedia memiliki berbagai pengertian. 

multimedia berasal dari teater, yaitu pertunjukkan yang memanfaatkan lebih dari 

satu medium di panggung yang mencakup monitor video, shyntesized band, dan 

karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukkan . Namun, berbeda dengan 

pengertian multimedia sebelumnya (multi – media), istilah multimedia dalam hal 

ini berati system yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan alat – alat 

lain seperti televisi, monitor video dan system visual penuh . Pengertian kedua 

mensyaratkan adanya sinkronisasi berbagai media tadi dengan bantuan computer, 

membedakannya dengan pengertian multimedia yang pertama yang memanfaatkan 

berbagai media yang terpisah dan berdiri sendiri .   

Menurut Vaughan (2011), multimedia diartikan sebagai sebuah kombinasi 

dari teks, gambar, suara, animasi, dan video yang ditampilkan dalam komputer atau 

peralatan elektronik lainnya. Jika pemakai dapat mengontrol apa dan kapan elemen 

yang disajikan maka hal tersebut dikatakan Multimedia Interaktif. 
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Definisi lain dari multimedia yaitu dengan menempatkannya dalam konteks, 

seperti yang dilakukan oleh Hofstetter (2001), multimedia adalah pemanfaatan 

komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, suara, video dan 

animasi dengan menggabungkan link dan tools yang memungkinkan pengguna 

melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi. Dalam definisi ini 

terkandung empat komponen penting multimedia, yaitu:  

1. Harus ada komputer yang mengkordinasikan apa yang dilihat dan didengar, 

yang berinteraksi dengan kita 

2. Harus ada link yang menghubungkan kita dengan informasi 

3. Harus ada alat navigasi yang memandu kita 

4. Multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, 

memproses, dan mengomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. 

Jika salah satu komponen tidak ada, maka bukan multimedia dalam arti 

yang luar namanya. Misalnya, jika tidak ada komputer untuk berinteraksi, maka itu 

namanya media campuran, bukan multimedia. Jika ada link yang menghadirkan 

sebuah struktur dan dimensi, maka namanya rak buku, bukan multimedia. Kalau 

tidak ada alat navigasi yang memungkinkan pengguna memilih jalanya suatu 

tindakan maka itu namanya film, bukan multimedia. Demikian juga jika pengguna 

tidak mempunyai ruang untuk berkreasi dan menyumbangkan ide sendiri, maka 

namanya televisi, bukan multimedia. Dari beberapa definisi diatas, maka 

multimedia ada yang online (internet) dan multimedia yang offline (tradisional). 
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2.2.2 Elemen Multimedia 

Lima Elemen utama multimedia menurut Vaughan (2011) adalah: 

1. Teks 

Teks sudah digunakan selama ribuan tahun oleh manusia untuk 

berkomunikasi. Tetapi sebuah kata dapat memiliki banyak arti, sehingga 

kata-kata yang digunakan haruslah singkat, padat, dan tepat sehingga pesan 

dan data dapat disampaikan dengan baik. Teks umumnya digunakan  untuk 

merancang judul, menu, dan buttons (Vaughan, 2011). 

2. Suara 

Penggunaan suara dalam multimedia dapat menghasilkan sebuah perbedaan 

dari presentasi multimedia yang biasa dengan presentasi multimedia yang 

profesional. Walaupun begitu, penggunaan suara yang tidak pada tempatnya 

dapat merusak presentasi tersebut. 

3. Gambar 

Ada dua jenis gambar yang dapat dihasilkan oleh komputer, yaitu: 

a. Bitmap yaitu sebuah gambar yang dibentuk dari sebuah matriks yang 

terdiri dari titik-titik warna. Variasi warna di dalam gambar bitmap 

ditentukan dengan bit yang ditampilkan, dimana n-bit gambar 

bitmap memiliki 2n macam warna. 

b. Vector drawing adalah gambar yang dihasilkan dari perhitungan 

koordinat Carthesian oleh komputer yang biasanya digunakan untuk 

menghasilkan bentuk garis, persegi, lingkaran, oval, dan poligon. 
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4. Video 

Penggunaan video di dalam sebuah presentasi multimedia dapat  menjadi  

sebuah  media  penyampaian  pesan  maupun informasi yang sangat efektif. 

Dalam sebuah proyek multimedia, penggunaan video dapat meningkatkan   

penyampaian pesan kepada pengguna secara efektif dan pengguna akan 

lebih mengingat apa yang telah mereka saksikan. 

5. Animasi 

Animasi merupakan sumber utama dari sebuah aksi multimedia yang 

dinamis di dalam sebuah presentasi multimedia. Animasi sering digunakan 

untuk mempresentasikan sesuatu yang tidak terlalu banyak memerlukan 

interaksi penggunanya sehingga presentasi tersebut akan mengalir berjalan 

seperti sebuah film. Animasi  juga  digunakan  dalam  membantu  sebuah  

presentasi, seperti efek transisi slide dan lainnya.  

Ada  tiga  bentuk  animasi, yaitu: 

a. Animasi  2D  adalah  animasi  yang  paling  mudah  dibuat, dimana 

hanya  menggunakan dua dimensi saja yaitu sumbu x dan y pada 

sumbu Carthesian. 

b. Animasi 2½D adalah animasi 2D yang diberikan tambahan sebuah   

ilusi   sumbu   z   dengan   cara   menambahkan   efek bayangan pada 

gambar, tetapi secara keseluruhan gambar itu sendiri tetap pada 

bidang datar dua dimensi. 

c. Animasi 3D adalah bentuk ruang virtual yang memiliki 3 dimensi  

dan pergerakan  objeknya  dapat  melalui  tiga sumbu yaitu sumbu 
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x, y, dan z, sehingga seolah-olah objek tersebut bergerak ke kiri, 

kanan, atas, bawah, dan menjauhi serta mendekati penontonnya. 

2.2.3 Video  

2.2.3.1 Pengertian Video 

 Video itu sendiri berasal dari kata bahasa inggris yang berarti vi dan 

deo yang ketika dijabarkan menjadi visual dan audio. Viisual yang berarti gambar 

dan audio yang berarti suara. Dari penjelasan visual dan audio tersebut dapat 

disimpulkan bahwa video berarti sebuah media yang bisa menampilkan gambar dan 

suara dalam waktu yang bersamaan. Video dalam system penggunaannya 

merupakan sekumpulan komponen berfungsi sebagai pengiriman suara serta 

gambar yang bergerak. Selain sebagai media pengiriman suara dan gambar yang 

bergerak, video juga dapat diartikan sebagai sebuah peralatan pemutar ulang dari 

hasil rekaman suara dan gambar yang bergerak. Sebagai sebuah media komunikasi, 

video berfungsi untuk menyajikan informasi dari sebuah peristiwa yang terjadi baik 

itu ter-setting ataupun tidak, dimana informasi tersebut dapat membuat stimulus 

seseorang untuk dapat menyimak lebih dalam.  

 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 
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berteknologi canggih pun sekarang seseorang bisa merekam gambar yang dia 

inginkan. 

 Jika dilihat dari prosesnya merekam video itu sangatlah mudah. Video-

video yang direkam seseorang tanpa melewati beberapa proses pelaksanaan 

produksi video, hasilnya dapat digolongkan menjadi video amatir. Akan tetapi, 

untuk melakukan sebuah produksi video secara professional ada beberapa tahap 

yang harus dilewati sebelum hasil video itu bisa ditayangkan atau dinikmati oleh 

penonton yang akan melihatnya. Beberapa tahapan proses pelaksanaan pembuatan 

video itu dapat dibagi menjadi 3 bagia, yaitu: 

a. Tahap pra-produksi; 

b. Tahap produksi; dan 

c. Tahap pasca produksi 

Tahapan-tahapan dalam produksi video tersebut mencakup dari pencarian ide 

hingga pengemasan video sebelum video itu dapat ditonton oleh penontonnya.  

 Video dapat digolongkan menjadi beberapa jenis jika dilihat dari hasil 

produksinya. Jenis-jenis tersebut mulai dari dokumenter hingga yang digunakan 

untuk kepentingan umum, baik untuk kepentingan komersial maupun kepentingan 

kelompok-kelompok tertentu. Meskipun memiliki beberapa jenis jika digolongkan 

dari hasil produksinya, akan tetapi jika dilihat dari proses pelaksanaan 

pembuatannya semuanya memiliki cara yang sama. Hanya saja perbedaannya 

hanya terletak pada ide cerita dan besar kecilnya pendanaan untuk pembuatan 

videonya. 

Vincent Maitri, Perancangan dan Implementasi Teknik Greenscreen pada pembuatan Video Klip Prewedding 
UIB Repository©2015



16 

 

Universitas Internasional Batam 

2.2.3.2 JENIS-JENIS PRODUKSI VIDEO 

 Jenis-jenis video ini dapat digolongkan dari maksud pembuatannya. Tujuan 

yang dicapai dari maksud pembuatan video ini yang kemudian dapat membuat hasil 

produksi video menjadi berbeda. Perbedaan ini pada akhirnya menjadikan sebuah 

video dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Ada video yang diproduksi untuk 

kepentingan dokumentasi ada juga video yang digunakan untuk kepentingan 

kelompok akan tetapi tidak dibuat untuk kepentingan komersial. Jenis-jenis video 

dapat digolongkan sebagai berikut: 

 

a. Video non-commercial use 

 Video non-commercial use ini digunakan untuk menyampaikan informasi 

yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Isi informasi dari video ini 

biasanya bersifat mendidik untuk memberikan stimulus tentang kesadaran akan 

sesuatu hal yang bersifat sosial. Di sisi lain video ini biasanya memberikan 

informasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada penonton 

nya tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktikum. Beberapa contoh dari video 

ini yaitu, video tentang iklan layanan masyarakat yang biasa disebut dengan PSA 

(Public Service Ads). Video iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk 

memberikan pengertian kepada masyarakat tentang isu-isu sosial yang sedang 

terjadi. Contoh lain dari video ini yaitu video training atau pelatihan. Video ini 

bertujuan untuk mengajarkan praktek kepada khalayak tentang sesuatu hal. Video 

pelatihan ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memberikan 
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pelatihan kepada karyawannya, misalnya perusahaan pertambangan menggunakan 

video ini untuk memberikan pelatihan tentang safety procedure untuk pegawainya 

agar mudah memahami aturan-aturan tentang keselamatan bekerja di perusahaan 

tambang. 

b. Video liputan/dokumentasi 

 Video liputan atau dokumentasi merupakan rekaman video  tentang sebuah 

peristiwa yang terjadi tanpa adanya unsur rekayasa. Video liputan atau dokumenter 

ini dapat dibuat oleh perorangan, kelompok/organisasi, atau institusi pemerintah 

dan swasta dengan berdasarkan maksud dan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan 

tujuannya video ini dibuat untuk pendokumentasian sebuah peristiwa, baik yang 

terjadi di sebuah acara perkawinan, acara-acara perusahaan sampai dengan 

kejadian-kejadian yang terjadi seperti bencana alam dan lainnya. Selain untuk 

sebuah dokumentasi untuk kepentingan perseorangan dan acara-acara perusahaan. 

Video liputan atau dokumentasi ini biasanya digunakan juga sebagai peliputan 

jurnalistik untuk kepentingan pemberitaan. Video peliputan untuk kepentingan 

pemberitaan ini biasanya dapat diproduksi secara amatir ataupun profesional. Video 

jurnalistik yang diproduksi secara amatir biasanya dilakukan oleh masyarakat 

dengan alat sederhana sehingga hasil gambar yang diproduksi biasanya kurang 

maksimal seperti tidak begitu fokus atau blur, goyang dan kurang jernih. Beberapa 

macam video liputan atau dokumentasi ini, antara lain: 

a. Video amatir; 

b. Video dokumenter jurnalistik; 

c. Video Pernikahan; 
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d. Video Dokumentasi Acara atau Event  

 

c. Video company profile 

 Video company profile merupakan sebuah video yang berisi informasi 

mengenai penjelasan sebuah perusahaan beserta produk-produknya. Informasi yang 

ditayangkan oleh video ini secara garis besar akan mencerminkan nilai-nilai 

perusahan (corporate value) dari perusahaan tersebut. Nilai-nilai perusahaan dapat 

tercemin dalam beberapa hal yaitu, sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan hingga kinerja dari perusahaan tersebut. 

Selain nilai-nilai perusahaan video company profile juga memberikan informasi 

tentang produk atau servis yang menjadi keunggulan dari perusahaan tersebut. 

Selebihnya isi dari video company profile ini tergantung dengan audience yang 

akan melihat tayangan dari video company profile ini. Selain digunakan sebuah 

perusahaan video company profile ini juga digunakan institusi-institusi pendidikan, 

pemerintahan dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) sebagai media informasi 

untuk menjelaskan profil dari institusi, organisasi dan lembaga tersebut.  

2.2.3.2 PROSES PELAKSANAAN PRODUKSI VIDEO 

 Proses pelaksanaan produksi video jika dilakukan secara profesional 

melalui sebuah proses yang tidak sederhana dan terperinci. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaannya, proses produksi video mempunyai standar operasional yang harus 

dilakukan. Standar operasional proses produksi ini dilakukan untuk membantu 

manajemen produksi agar lebih baik dan terperinci, sehingga tidak ada proses yang 
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terlewatkan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proses. Secara umum, 

standar operasional prosedur yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan 

produksi video ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: pra-produksi (persiapan), 

produksi (pelaksanaan) dan pasca produksi. Untuk lebih detailnya tahapan-tahapan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pra-produksi 

 Pra-produksi merupakan tahapan awal sebelum dilaksanakannya produksi 

video. Tahapan ini merupakan tahap yang sangat penting. Karena di tahapan ini 

semua langkah-langkah perencanaan untuk produksi video dilakukan. Di pra-

produksi ini semua perencanaan harus disusun dengan rapi dan terperinci untuk 

menghindari kesalahan-kesalahan minor ataupun mayor saat dilakukannya 

pengambilan gambar atau tahap produksi. Hampir keseluruhan jenis-jenis video 

melalui tahapan pra-produksi ini.  

b. Produksi 

 Tahap produksi video merupakan tahap untuk merealisasikan semua 

langkah yang ada di tahap pra-produksi. Di tahap produksi, tim produksi video 

biasanya dipimpin oleh seorang sutradara yang mempunyai peran untuk 

bertanggung jawab terhadap berjalannya produksi video yang sedang berjalan. 

Biasanya sutradara dibantu oleh beberapa asisten untuk membantu kelancaran 

produksi video yang sedang berlangsung. Salah satu hal yang perlu dicermati dalam 

tahap produksi ini ketika pengambilan gambar yaitu mencatat adegan, shoot atau 

scene yang sudah diambil oleh kameramen. Teknik pencatatan ini dinamakan 

camera logging. Dalam melakukan pencatatan gambar yang sudah diambil tidak 
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bisa hanya mencatat saja, akan tetapi catatan tersebut harus disesuaikan dengan 

shooting script yang sudah dibuat.  

Proses pencatatan dilakukan untuk menghindari adegan atau scene yang 

terlewat ketika dilakukannya pengambilan gambar sehingga pelaksanaan produksi 

yang dilakukan bisa berjalan dengan efektif. Karena ketika ada pengambilan 

gambar yang terlewatkan dan harus melakukan pengambilan gambar ulang, 

kesalahan ini akan sangat berpengaruh kepada pendanaan yang sudah direncanakan. 

Ketika harus melakukan pengambilan gambar ulang secara tidak langsung akan 

menambah anggaran dana. Ketidakcermatan dalam pencatatan pengambilan 

gambar akan menjadi kesalahan yang sangat fatal ketika produksi video yang 

dilakukan berkaitan dengan sebuah peristiwa yang tidak dapat diulang kembali, 

misalnya peristiwa pernikahan atau sebuah event perusahaan. Ini mengapa penting 

sekali melakukan pengecekan list pengambilan gambar dan disesuaikan dengan 

shooting script yang sudah direncanakan. Setelah semua tahapan produksi video 

terselesaikan, ada baiknya dilakukan pengecekan ulang sebelum memastikan 

bahwa tahapan produksi ini sudah final sebelum memasuki tahap pasca produksi. 

c. Pasca-produksi 

Tahap pasca produksi merupakan tahapan akhir dalam produksi video sebelum 

video siap disajikan atau di distribusikan. Dalam proses pasca produksi ini 

diperlukan software editing video dan perangkat yang memadai untuk melakukan 

proses editing video. Salah satu software developer yang menyediakan perangkat 

ini yaitu Adobe, berikut beberapa Software dari Adobe yang digunakan untuk 

proses editing video: 
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d. Mixing dan Mastering 

Proses mixing merupakan proses untuk menggabungkan atau 

mensinkronisasikan antara video dan audio. Dalam tahap ini editing lebih 

mengutamakan untuk memoles audio dan menambahkan ilustrasi musik maupun 

sound effect yang akan digunakan untuk membangun atmosfir dalam video tersebut.  

 

2.2.4   GREENSCREEN 

2.2.4.1 Pengertian Green Screen 

 Menurut Rayan Nugraha (2013) yang dikutip dari Sri Anita (2010), 

mendefinisikan Teknik Green Screen adalah prosedur dimana dua gambar dapat 

dicampur dan di bawah proses, Gambar di depan dihapus dalam rangka untuk 

mengungkapkan gambar yang ada di balik itu. Karena sensor gambardalam kamera 

digital sensitif terhadap warna hijau, ini adalah mengapa warna yang digunakan 

lebih sering di latar belakang jika dibandingkan dengan rona lain. Oleh karena itu, 

saluran ini berisi kebisingan terkecil dan menciptakan masker yang bersih dan jelas. 

Teknik ini digunakan dari peramalan cuaca untuk pembuatan blockbuster film.    

Menurut Sony Andang P (2014) mengemukakan bahwa Greenscreen adalah 

special effect yang digunakan untuk menggabungkan dua gambar dengan cara suatu 

warna (suatu jangkauan sempit warna) yang dihilangkan (atau dibuat transparan) 

dari suatu gambar dan diisi oleh gambar lain. Teknik ini dikenal juga sebagai 

chroma key, color keying, color separation overlay (CSO). Untuk penggunaan tools 

greenscreen, dapat menggunakan software adobe premiere atau adobe after effect 
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(Anonim, 2010). Namun penulis menggunakan menggunakan adobe after effect 

karena lebih cocok untuk penerapan visual effect pada video 

 Dilanjutkan lagi Jin Zhi (2015) juga menerangkan bahwa Teknik Green 

keying  telah sering digunakan di berbagai bidang untuk menghapus latar belakang 

dari subjek, teknik ini juga disebut proses chroma keying dan digunakan  industri 

efek visual. Teknik chroma keying digunakan untuk pertama kalinya dalam sebuah 

film tahun 1933 [Richard 1994].  

Teknik Greenscreen telah sering digunakan di berbagai bidang untuk 

menghapus latar belakang dari subjek, teknik ini juga disebut Chroma Keying 

dalam industri efek visual. Teknik chroma keying digunakan untuk pertama kalinya 

dalam sebuah film tahun 1933 (Richard 1994). setelah pengembangan lebih lanjut 

dari penggunaan proses chroma keying digunakan dalam  sebuah film berjudul 'The 

Thief of Bagdad' pada tahun 1940 . 

Di era digital saat ini, karena sensor kamera digital yang paling sensitif 

terhadap warna hijau (Bryce 1976), layar hijau digunakan lebih dari warna lain. 

Namun tidak seperti sensor digital, kamera film memungkinkan cahaya untuk 

melewati dua lapisan lain dari R, G, B saluran untuk mendapatkan lapisan untuk 

merekam warna tertentu nya. Banyak Film efek visual adegan memilih layar hijau 

atau biru sebagai latar belakang berdasarkan kebutuhan tertentu dalam adegan. 

Dalam industri efek visual, cuplikan film dan iklan TV biasanya 

pengambilan gambar diambil pada kuantisasi lebih tinggi, dan dipindai serta 

disampaikan sebagai DPX 10-bit (log)  format file untuk efek visual perusahaan 
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agar sesuai visual efek yang ada. Sebagai bagian dari rantai Film, rekaman dipindai 

dari film negatif ke data digital dan 10-bit warna logaritmik DPX ruang (atau 

Cineon) file mewakili kepadatan cetak, yang di kuantisasi minimum yang 

diperlukan untuk menyimpan informasi data asli dari film negatif seperti komponen 

warna crosstalk dan nilai gamma. 

Ada banyak cara praktis menyeleksi matte  dari layar hijau. Alih-alih menggunakan 

teknik tunggal untuk membuat matte tunggal, sering terjadi bahwa sejumlah Matte 

yang dihasilkan berbeda [Ron 2008]. Secara umum, pendekatan yang paling sering 

digunakan adalah dengan menggabungkan dua jenis Matte: core matte dan soft 

matte . 

Sebuah core matte  adalah matte yang diseleksi mengunakan gambar cepat tangan, 

yang tidak termasuk bagian dari gambar yang layar  hijau tidak akan dihapus. Dan 

sebuah soft matte biasanya diproduksi sebagai hasil dari layar hijau dengan rincian 

halus terutama di sekitar tepi karakter . lalu kedua Mate ini digabungkan bersama-

sama menciptakan matte berkualitas tinggi yang akan siap untuk proses selanjutnya. 

Namun, pertanyaannya adalah bahwa soft matte harus dibuat dengan hati-hati untuk 

mengekstrak semua detail yang rumit, seperti rambut dan dengan demikian 

penciptaan Mate lunak adalah proses yang memakan waktu. 

2.2.4.2 Faktor Kunci Dari Rekaman Greenscreen 

2.2.4.2.1 Chroma Subsampling 

Sebuah cara khas pengkodean informasi warna RGB adalah dengan 

menggunakan ruang warna Y'CbCr. Y 'biasanya menunjukkan komponen luma, Cb 
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biru-perbedaan, dan Cr menunjukkan merah-perbedaan komponen chroma. Karena 

penyimpanan dan transmisi keterbatasan, terutama dalam kasus sinyal video dan 

foto-foto digital, dan karena sistem visual manusia lebih sensitif terhadap variasi 

pencahayaan dari warna , sinyal digital dapat dioptimalkan dengan mengabdikan 

bandwidth yang lebih luas untuk luma yang komponen daripada Cb dan Cr warna 

komponen perbedaan. Namun, beberapa skema kompresi berat dapat menyebabkan 

degradasi ke Greenscreen keying. Tidak ada perbedaan visual yang dirasakan, 

namun, saturasi kompresi dalam digital hasil gambar dalam artefak yang signifikan, 

yang mempengaruhi Greenscreen akhir. 

Ada beberapa jenis khas subsampling tersedia untuk film dan encoding data digital, 

seperti 4: 4: 4 Y'CbCr, 4: 2: 2, dll scanner terbaru film saat ini biasanya 

menggunakan 4: 4: 4 Y'CbCr, berarti semua komponen memiliki sample rate yang 

sama. Satu SDI (Serial Digital Interface) Link membawa sinyal 4:2:2, link lain 

membawa 0:2:2, dan ketika dua link digabungkan mereka membuat 4:4:4. 

Beberapa kamera digital tidak memiliki subsampling kroma dan merekam 4:4:4 

R'G'B lebih dual-link HD-SDI. Banyak kamera digital terbaru lainnya, seperti 

Digital Betacam, DVCPRO50 / DVCPRO HD dapat mengkodekan dua komponen 

chroma pada setengah kecepatan sampel dari komponen luma dengan sedikit atau 

tidak ada perbedaan visual yang . 
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2.2.4.2.2 Linier dan logaritmik ruang warna 

Saat ini, sebagian besar studio VFX memilih ruang warna linier efek visual mereka, 

salah satu dari mereka aplikasi compositing digital utama - The Foundry Nuke juga 

dirancang untuk bekerja di ruang warna linier, yang juga disebut ruang warna fisik. 

Dalam warna fisik hukum cahaya ruang berperilaku berikut hukum linear. Selain 

itu, rumus matematika yang digunakan untuk memanipulasi gambar yang dirancang 

untuk bekerja dengan baik di ruang warna fisik. 

Film scan data digital di ruang warna logaritmik dirancang untuk membawa 

informasi warna sebanyak mungkin, ketika sebuah file log 10-bit diubah menjadi 

ruang warna linier menyimpan data secara bertahap yang sama dan setiap langkah 

tonal memiliki bobot yang sama. Jika rentang nilai 0-1023 adalah memetakan 

kembali ke kisaran proyek, dan titik konversi 95 dan 685 pada skala 0-1023, maka 

nilai-nilai pixel bawah 95 mewakili nilai-nilai hitam, dan di atas 685 dianggap. 

Rumus logaritma ditulis sebagai berikut: y = logb (x) (1) 

y adalah eksponen dan b adalah dasar, logaritma untuk basis 10 (b = 10) disebut 

logaritma. Misalnya, dasar log 10 dari 1000 adalah 3, atau log10 (1000) = 3, yang 

setara dengan 103 = 1000. Jika proyek efek visual diatur ke 16-bit, setelah file log 

10-bit diubah menjadi linier ruang warna, nilai 95 menjadi 0 dan 685 menjadi 

32.768. Oleh karena itu berbagai pemaparan diterima untuk interpretasi log 

memakan sekitar 58% dari kisaran proyek. Dengan interpretasi log, 33% hilang 

untuk Superwhite nilai dan 9% hilang untuk superblack nilai. Akibatnya, file log 

muncul dicuci di 8-bit monitor komputer . 
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2.2.5 Software pendukung 

 

2.2.5.1 Adobe After Effect  

 Dikutip dari Porwaji Santoso (2012) mengungkapkan Adobe After Effect 

adalah salah satu software untuk keperluan efek visual dan motion graphic yang 

bisa dikatakan paling populer saat ini, terutama bagi kalangan home user hingga 

power user. Kehandalan software ini untuk menjawab berbagai tantangan dalam 

memproduksi efek visual dan motion graphic, menjadikannya populer.   

2.2.5.2 Adobe Photoshop CS6  

 Menurut Iswahyudi., et al (2013) yang dikutip dari Wahana Komputer 

(2002) mengatakan bahwa Adobe Photoshop merupakan program pengolah grafik 

yang populer, fasilitas-fasilitas di dalamnya dapat digunakan untuk memanipulasi 

grafik sedemikian rupa sehingga terlihat sempurna. 

2.2.5.3 Adobe Premiere 

Menurut Wijaya Didik (2003) mengatakan bahwa Adobe Premiere Pro 

adalah, profesional real-time, video editing timeline aplikasi berbasis perangkat 

lunak. Ini adalah bagian dari Adobe Creative Suite, sebuah rangkaian desain grafis, 

video editing, dan aplikasi pengembangan web yang dibuat oleh Adobe Systems. 

Premiere Pro diluncurkan pada tahun 2003. Adobe Premiere Pro CS3 support untuk 

Windows dan Mac OS (hanya Mac berbasis Intel yang didukung 
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2.2.5.4 Corel Draw 

 Corel Video Studio adalah sebuah perangkat lunak untuk mengolah 

video. Perangkat lunak ini dapat mengolah video langsung dari storyboard dan 

timeline, dan juga memiliki banyak format pendukung dan lebih ringan dibanding 

perangkat lunak lainnya 
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