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ABSTRACT 

 

  As a band who get the popularities,”MONREVER BAND” need more 
publication for the spreadingg of their selling album. 
In this situation, however,needed a king of multimedia system as a supporting 
media for delivered the information and to promote their name as a “ 
MONREVER BAND “. 

This final project discuss about how to design and create the mulitimedia 
system forreed video clip “EVERYTHING IS MUSIC” song by “MONREVER 
BAND”.To increase their selling album.I addtion,Iwill explain the proocess of 
video making and editing. 

Finally produced a promoting media as a video clip which hopes can 
raised the popularities and also to increase their album’s sale. 
 
Keywords : Multimedia system,Analysis,Promote media 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.  Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi multimedia pada masa sekarang sangat pesat. Hal ini 

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

masa sekarang ini multimedia telah dapat mengembangkan proses penyampaian 

informasi menjadi dinamis dan efektif. Kelebihan dari multimedia yaitu mampu menarik 

indera dan minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara dan gerakan 

yang memberikan kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Maka 

sesuai dengan perkembangan music Indonesia sekarang ini,banyak sekali muncul band-

band baru dengan berbagai jenis genre musik. Yang tentu saja akan membuat dunia 

music Indonesia semakin beragam dan lebih berwarna. 

Saat ini video clip masih diakui sebagai salah satu cara promosi yang paling efektif 

untuk memasarkan album baru pemusik dan dapat membantu meningkatkan pemjualan 

album pemusik tersebut. Perkembangan video klip sendiri juga sangat pesat, terbukti 

hingga saat ini sudah ratusan video klip yang diproduksi oleh sutradara video klip atau 

produsen video klip di Indonesia. 

Video clip adalah salah satu bentuk pengekspresian music yang dilantunkan oleh 

pemusik tersebut, karena selain dapat mendengarkan musiknya audiens juga dapat 

melihat konsep visual yang dipertotonkan, sehingga mereka dapat melihat video klip 

sebagai dua sisi yang dikemas dalam kemasan yang menarik, yaitu audio visual. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Chroma Key 

Chroma Key adalah kunci untuk teknik pencampuran dua atau bingkai foto 

bersama, di mana warna (atau kecil berbagai warna) dari satu gambar akan dihapus 

(atau dibuat transparan), menyatakan lain gambar belakangnya. Teknik ini juga disebut 

sebagai keying warna, warna-pemisahan overlay, greenscreen, dan bluescreen.Teknik 

Seperti ini umumnya di gunakan di Program Berita di TV, seperti pembawa acara sedang 

menyampaikan ramalan cuaca, di sampingnya ada gambar peta, padahal aslinya adalah 

layar biru / hijau. Jadi ilustrasinya, pada saat melakukan pengambilan gambar, objek di 

shooting dengan menggunakan latar belakang warna hijau atau biru kemudian pada 

proses editingnya backgraound hijau atau biru tersebut diganti dengan background digital 

lain. 

2.2 Pengertian Green screen 

 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. 

 
. Gambar 2.1. Tampilan Green Screen 

 

      2.3     Pengertian Video Klip 
 
           Video music lebih popular dengan sebutan video klip yang artinya adalah : 

           1.   Porsi gambar dari sebuah visual elektronik. 

     2. Mencangkup seluruh istilah untuk system praproduksi hasil visual elektronik, 

termasuk televisi, saluran televise kabel, badan media dan video rekaman 

 

      2.4     Sejarah  video klip dalam industry music Indonesia. 
 

           Video klip merupakan bagian dari progam acara televisi non-drama yang 

mudah diingat. Sejarah video klip menceritakan bahwa pada tahun 1960 hingga 

1970-an, para musisi rock mulai membuat apa yang dinamakan “Song film” 

termasuk juga didalamnya grup inggris The beatles. 
               
 

2.5   Peralatan Dasar Membuat Video Klip 
 

           Membuat sebuah video klip ini membutuhkan beberapa peralatan dalam 

proses pra produksi hingga pasca produksi. Adapun beberapa peralatan yang 

dibutuhkan adalah : 

• Kamera 

• Layar Green Screen 



 
 

 

• Baterai dan Charger 

• Spidol dan Papan Claper 

• Alat Komunikasi 

• Kabel Rol dan Kabel Power 

• Property 

• Wardrobe 

• Komputer 
 

2.6 Kebutuhan Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembuatan video klip ini yaitu : 

• Produser 

• Co.Produser 

• Scrip Writter 

• Director 

• Assisten director 

• Director Of Photography 

• Art Director 

• Unit Manager 

• Cameraman 

• Lightingman 

• Soundman 

• Artristik 

• Spesial effeck 

• Clipper 

• Konsumsi 

• Wardrobe 

• Transport 

• Talent 

• Editor 
 

2.7 Teknik Bidikan dan Gerakan Kamera  
 

    Pembuatan film atau video klip dibutuhkan teknik bidikan kamera agar 

membedakan tampilan dan membuat tampilan lebih indah. 

      Berikut ini beberapa teknik dalam membidikan kamera (shot) : 



 
 

 

 Extreme Close Up (ECU) atau Big Close Up atau Tight Close Up 
(TCU)  
Merupakan bidikan kamera lebih ekstrem dari Close Up. 

 Close Up (CU) 
Close Up (CU) adalah bidikan kamera (shot) sangat dekat pada orang 

atau obyek 

 Medium Close Up 
Medium Shot (MS) adalah bidikan kamera dengan sudut lebar pada 

subyek, tetapi bukan latar belakang keseluruhan. 

 Long Shot (LS) 
Long Shot (LS) adalah bidikan kamera jauh, pandangan penuh dari 

adegan untuk memberikan effek jarak jauh. 

 Very Long Shot (VLS) 
Very Long Shot (VLS) adalah bidikan kamera sangat jauh. 

 
 Two Shot dan Group Shot 

Tow Shot adalah bidikan pada dua karakter yang biasanya dekat dengan 

kamera. 

Group Shot adalah bidikan kamera kepada banyak orang ( biasanya 

lebih dari enam orang) 

 Point Of View (POV) 
Point Of View adalah bidikan kamera dari titik pandang yang dilihat 

seseorang yang berada dalam gambar atau bidikan kamera dari titik 

pandang subjek dan melihat sesuatu dengan cara subyek yang 

melihatnya. 

 Cut dan Cut Away (CA) 
Cut adalah perubahan secara langsung dari adegan satu keadegan laen, 

tanpa adanya transisi atau perintah untuk mengakhiri adegan. 

Cut Away adalah cara untuk memotong waktu sebuah kejadian. 

 Interior (INT) dan Exterior (EXT) 
Interior (INT) adalah bagian dari gambar yang diambil dari ruangan. 

Exterior (EXT) adalah bagian dari gambar yang diambil di luar ruangan. 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.8 Software Yang Digunakan 
 

Adobe Premire Pro Cs4 
 

           Adobe Premire Pro Cs4 merupakan salah satu software pengolah video yang 

sangat popular dan sudah diakui kecanggihannya. Kelengkapan fasilitas dan 

kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah video, menjadikan software banyak 

dipakai oleh production house, karena keberadaannya benar-benar mampu membantu 

dan memudahkan pemakaian dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 
Gambar 2.2. Tampilan Adobe premire Pro Cs4 

 

 

 

Adobe Affter Effects Cs4 
 

                Adobe After Effects Cs4 merupakan salah satu software compositing yang 

popular dan telah digunakan secara luas dalam pembuatan video, multimedia, film, dan 

web. Affter Effects terutama dipakai dalam pembuatan effects khusus. 

 

 
Gambar 2.3 Tampilan Adobe Affter Efects 

 

Media Player Classic 



 
 

 

 
               Media Player Classic merupakan salah satu software pemutar audio dan video. 

Mulai dibuat dengan tujuan untuk menjaga kesedehanaan dan media yang ringan 

sekaligus menjaga fitur-fitur dari generasi video. 

 

 
Gambar 2.4 Tampilan Media Player Classic 

 

 

3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
3.1   Sejarah Monrever Band  
 
 Monrever berasal dari bahasa Perancis ( Mon = Aku, Rever = Impian ) 

yang artinya “Impianku” semua orang pasti punya mimpi, tinggal bagaimana cara mimpi 

itu terwujud. Rasakan, Lihat dan Dengarkanlah. 

Mimpi itu bukan sekedar pecahan angan, melainkan suatu keajaiban nyata dari proses 

dan perjalanan yang sungguh luar biasa. Kami adalah sebuah keluarga yang telah 

mewujudkan mimpi ini. Terangkai memjadi sebuah komitmen untuk berkarya dan 

menjadi bintang besar yang selalu memancarkan cahaya positif bagi semua makhluk di 

Bumi dan sekitarnya, semakin cahaya itu bersinar, semakin membawa keceriaan, 

kebahagiaan dan kerinduan 

 
Gambar 3.1. Logo Monrever 

 
 



 
 

 

 
3.2 Analisis Sistem Video Klip 
 
Analisis sistem adalah sebuah istilah yang kolektif mendeskripsikan fase-fase awal 

pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang 

merugikan bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai 

tujuan mereka. 

             Tahap analisis merupakan tahapan yang sangat kritis dan sangat penting, 

karena kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap 

selanjutnya. Sebelum melakukan tahap analisis sistem ini perlu diadakan perencanangan 

sistem kemudian baru memasuki tahap desain sistem. 

             Analisis sistem dipakai untuk menentukan seberapa jauh sistem telah mencapai 

sasarannya, jika sistem memiliki beberapa kelemahan maka harus segera ditemukan 

solusinya serta diusulkan perbaikannya. Dalam tahap ini terdapat langkah dasar yang 

harus dilakukan oleh analisis sistem. 

 

1 Identify 
 

            Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam 

tahap analisis sistem, masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang ingin 

dipecahkan, karena masalah inilah yang sering menyebabkan sasaran dari sistem tidak 

dapat dicapai. 

            Suatu masalah tidak akan timbul dengan sendirinya, mengidentifikasi masalah 

dimulai dengan mengkaji subyek permasalahan yang diutarakan. Lagu “Everything Is 

Music” masih kurang dikenal dimasyarakat umum. 

           Sasaran sistem pembuatan video klip ini antara lain peningkatan kinerja, 

peningkatan efektifitas informasi, dan peningkatan efisiensi. Berdasarkan sasaran diatas 

dapat diketahui masalah-masalah yang selama ini terjadi dengan mengemukakan 

pertanyaan dibawah ini : 

a. Apakah sistem multimedia dapat meningkatkan citra lagu “Everything Is Music” 

? 

b. Apakah video klip ini dapat menjadikan promosi lebih efektif ? 

Dalam tahap identifikasi, terdapat 2 poin yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu : 

 

1. Definisi Masalah 
 



 
 

 

Pada tahap ini, analisis mempunyai tugas untuk mendefinisikan masalah yang 

dihadapi oleh sistem yang ada, melakukan studi kelayakan dan menganalisis 

kebutuhan sistem yang akan digunakan nantinya. 

Sedang masalah yang dipelajari oleh pemakai sistem tersebut. Setelah analisis 

pada lagu “Everything Is Music”, maka dapat disimpulkan masalah yang terjadi 

adalah sebagai berikut kurang maksimalnya pengenalan lagu “Everyting Is 

Music” pada masyarakat sehingga belum banyak masyarakat yang tahu. 

 

2. Penyebab masalah  
Media promosi yang ada saat ini kurang menarik disebabkan karena media 

informasi hanya melalui ajang pertunjukan musik seperti festival, mengisi acara 

di café dan ikut ajang musik lainnya. 

 

3.3  Understand 
 
              Pemahaman kinerja dari suatu sistem yang ada sangatlah penting dan perlu 

agar infomasi yang dihasilkan tidak bertolak belakang dengan tujuan dan maksud dari 

pembuatan sistem ini. Penambahan dalam penggunaan software dan hardware yang 

digunakan juga penting agar sistem yang dibangun hasilnya menjadi maksimal dan tepat 

sasaran. 

              Proses persiapan sebelum video klip dibangun dan dibuat perlu diperhatikan 

agar mencegah munculnya masalah-masalah kecil yang bukan utama, namun yang 

dikhawatirkan adalah karena begitu banyaknya masalah-masalah kecil tersebut sehingga 

memicu masalah utama dalam sistem, diharapkan perpisahan naskah atau scenario, 

storyboard, analisis biaya dan kelayakan sudah sangat matang. 

 

3.4Analisis 
 
            Menganalisis masalah juga merupakan bagian penting sebelum membuat sistem. 

Hal ini membantu dalam proses analisis masalah-masalah yang dihadapi pada saat 

Monrever Band masih menggunakan sistem yang lama atau sebelum video klip ini 

dibuat. Hal ini pula sangat berpengaruh bagi Monrever Band dalam memasarkan 

albumnya kepasar musik nasional. 

           Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman harus dilakukan 

untuk mengidentifikasi masalah. Panduan ini dikenal dengan SWOT analysis ( Strenght, 

Weakness, Oppornuties, and Threat ). Dari analisis ini biasanya didapatkan beberapa 

masalah utamanya. 



 
 

 

 

3.5  Analisis Data Formal 
 
          Video klip lagu yang berjudul “Everything Is Music” oleh Monrever Band 

mempunyai konsep tentang musik adalah segalanya dalam hidup. 

Pilihan Media : Video Klip 

Band : Monrever Band 

Konseptor   : Rayan Nugraha 

Resolusi : 720 x 576 PAL DV 

Format File                   : Avi 

Model  Video Clip     : Penggunaan Teknik Chroma Key 

Durasi : 04.51 detik 

Ilustrasi musik : Sepenuhnya lagu Monrever band yang berjudul  

  “Everything Is Music” 

Teks : Judul Lagu “Everything Is Music” oleh Monrever Band 

Setting : Bercerita tentang para personil Monrever Band dan para 

Rever Rockers ( julukan fans monrever )  

Latar belakang   : Tentang kebersamaan Personil Monrever dan Rever Rockers 

dan api biru yang menggambarkan musik bisa seperti api 

yang bisa membakar semangat antara Personil Monrever dan 

Rever Rockers menghadapi kehidupan 

 
3.6  Analisis Kebutuhan Sistem  
 
           Tujuan dari fase  analisis ini adalah memahami dengan sebenarnya- 

benarnya kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang 

mewadahi kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan 

sistem baru tidak dibutuhkan. 

            Setelah elemen-elemen tersebut telah ditemukan, analisis kemudian menentukan 

aspek-aspek ini meliputi aspek fisik dan aspek non fisik yaitu antara lain :  

 

a.  Aspek Perangkat Keras ( Hardware ) 
 

                  Aspek ini menyangkut tentang kebutuhan hardware atau perangkat keras 

dalam hal ini perangkat keras yang dimaksud adalah computer yang dibutuhkan untuk 

membangun sistem ( video klip ). 



 
 

 

                 Dalam membangun video klip dibutuhkan  spesifikasi hardware yang baik 

untuk memberikan kemudahan dalam membangun video klip tersebut. 

                 Sedangkan pada tahap editing, spesifikasi hardware yang dibutuhkan 

merupakan spesifikasi yang bagus, Termasuk bagian hardware ini yaitu : 

 Hardisk 160 Gbyte 

 RAM 2048 MB 

 Prosesor Pentium core2duo 

 Monitor 14 inch 

 Motherboard 

 VGA / Graphic Card 

 CD / DVD-ROM 

 Keyboard dan Mouse 

 Speaker 

 

b.  Aspek Perangkat Lunak ( software ) 
 
      Pada aspek software yang dianalisa adalah kebutuhan software atau 

perangkat lunak yang akan digunakan untuk membangun sebuah video klip. 

Aspek ini mencangkup sistem operasi yang akan dipakai dalam pembuatan video 

klip, aplikasi primer maupun aplikasi yang sifatnya sekunder. 

       Perangkat lunak yang akan digunakan adalah : 

 Sistem Operasi             :  Windows 7 

 Multimedia Editor        :  Adobe Premiere Pro Cs4 

                                         Adobe after effects Cs4 

 Tools                             :  Media Player Clasic 

  

 

c. Aspek Manusia ( Brainware ) 
 
      Aspek ini meliputi individu atau organisasi yang akan terlibat langsung dalam 

pembuatan video klip. Manusia sebagai pencipta dan pengguna sistem sehingga 

sistem ini bisa digunakan sesuai fungsi, dan tanpa adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas maka ketersediaan software dan hardware tidak akan berarti. 

 Scrip Writter adalah orang yang ditunjuk sebagai penulis naskah. 

 Director adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis pada 

seluruh kerja produksi. 

 Editor adalah orang yang bertanggung jawab sebagai edit video. 



 
 

 

 
3.7  Analisis Biaya Manfaat 
 
                Cara mengetahui apakah sistem video klip yang dibangun ini layak atau tidak, 

maka sebelum sistem diterapkan dianalisis terlebih dahulu. Untuk menganalisis biaya 

terdiri dua kategoti, yaitu biaya berhubungan dengan pengembangan sistem multimedia 

dan biaya yang berhubungan dengan operasi (perawatan) suatu sistem multimedia. 

                 Metode analisis biaya manfaat antara lain : 

 Metode periode Pengembangan (Playback Periode) 

 Metode  Pengembalihan Investasi (Reture On Investasi=ROI) 

Metode Nilai Bersih (Net Present Value = NPV) 

 

3.8   Studi Kelayakan 
 
                 Adapun beberapa kelayakan yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan 

sistem antara lain : 

 Kelayakan Teknik  
  

            Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dampak tersendiri, ada 

yang  menguntungkan ada pula yang merugikan. Namun dalam pelaksanaannya jika 

tidak mengikuti perkembangan teknologi satu kali saja maka akibatnya akan ketinggalan 

perkembangan teknologi berulang kali dan tentu saja hal ini sangat merugikan. Demikian 

pula halnya dengan teknologi komunikasi. 

             Pemakaian  teknologi komunikasi dalam berbagai macam bentuk dapat 

menunjang kinerja yang sangat dibutuhkan, kususnya untuk menampilkan informasi yang 

cepat, akurat dan menarik, untuk itu sangat tepat apabila teknologi komunikasi lewat 

video klip ini dapat dikembangkan sebagaimana mestinya. Disamping itu perlu 

penerapan dan pengembangan sistem baru untuk mencapai hasil yang baik  

              Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat dari sisi teknologi, 

pengembangan, dan penggunaan sistem (aplikasi) multimedia video klip sebagai media 

publilkasi pada lagu Everything Is Music. 

 

 Kelayakan Ekonomi 
 

             Melalui perhitungan analisis biaya dan manfaat, maka sistem ini dapat 

dipertanggung  jawabkan bahwa pengadaan perancangan video klip lagu Everything Is 



 
 

 

Music oleh Monrever Band. Dikatakan layak karena member keuntungan bagi Monrever 

band. 

 

 Kelayakan Hukum  
 

            Kelayakan hukum disini merupakan kelayakan peraturan yang ada dan harus 

diantisipasi. Ditinjau dari segi hukum yang berlaku diindonesia perancangan sistem yang 

diusulkan ini tidak memiliki cacat hukum karena tidak termuatnya larangan pada undang-

undang dari Pemerintah. 

           Kemungkinan pelanggaran hukum yang terjadi terutama pada perangkat lunak 

yang digunakan serta ide yang dibangun harus murni. Seperti diketahui pemerintah telah 

melakukan undang-undang hak cipta, namun dalam perancangan sistem multimedia ini 

telah diantisipasi dengan menggunakan perangkat dan ide original. 

           Dalam hal ini, video klip tidak mengandung unsure negatif yang dapat 

membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

 Kelayakan Operasi 
 

            Penilaian terhadap operasi dilakukan untuk mengatur apakah sistem multimedia 

video klip yang diterapkan dalam organisasi dapat berjalan. Hal ini menyangkut 

kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi. Dengan kemampuan personil yang 

baik akan menghasilkan informasi yang tepat. 

            Penggunaan sistem baru berbasis multimedia video klip ini sudah tepat untuk 

penyampaian informasi lagu Everything Is Music oleh Monrever band secara singkat, 

padat dan mudah dimengerti oleh masyarakat. 

 
 Kelayakan Schedule 

 
            Jadwal tayang video klip dalam hal ini sangat penting, sebab jika sembarangan 

dalam mengiklankan video klip ini maka sistem ini hasilnya kurang maksimal. Video klip 

ini ditampilkan pada saat kebanyakan para penikmat music yaitu terutama kalangan 

remaja dan dewasa berada didepan layar televisi, sebab dengan itu maka peluang untuk 

menarik perhatian semakin banyak. 

          

 

 

 



 
 

 

3.9 Report 
 

           Membuat hasil analisa merupakan tahap akhir dalam pembahasan melalui analisis  

masalah yang dihadapi. Tahapan ini mencakup tentang laporan pembuatan video klip 

dan proses editing yang dilakukan dalam pembuatan video klip dan. Untuk pembahasan 

analisa lebih lanjut ditampilkan pada analisis SWOT dihalaman sebelumnya. 

 

 Perancanangan Video Klip 
 
3.10     Pemahaman Syair Lagu 
              Syair lagu dari lagu Everything Is Music karya Monrever Band adalah sebagai 

berikut : 

           Judul         :  Everything Is music 

           Lirik          :  Rendra 

           Music        :  Monrever Band 

 

Everything Is Music 
 

We can say that music is hope Not only expecting a dream 

To come true 

But having a deep assurance there it is whitin no reason 

That’s one of God greatest gift to us because 

It is magic 

That’s inpire us to be learning, loving and living 

Anyone can feel 

Anyone can play 

Anyone can feel 

Anyone can play 

Lest looking the future with music 

Lets rock today 

Lets rock today 

 

                  Dalam ini menceritakan kalo musik bisa dimainkan dan dinikmati siapa saja, 

musik adalah anugrah terindah dari Tuhan untuk kita dan musik bisa menginspirasi kita 

untuk menghargai arti hidup karna musik adalah suatu keajaiban dunia. 

 

 



 
 

 

3.10. Perancanangan naskah 
 

           Setelah memahami syair langkah selanjutnya adalah perancanangan naskah, 

aplikasi multimedia ini dirancang dalam bentuk video lengkap, tulisan serta efek lagu 

Everything Is Music. 

 
3.11  Perancangan Storybroard 
                 Proses produksi video klip ini memerlukan sebuah konsep atau rancangan alur 

cerita yang sering disebut dengan istilah storyboard. Pada setiap framnya terdapat ruang 

untuk meletakkan teks, termasuk suara atau sudut pandang kamera. Hasil proses 

pembuatan storyboard dapat dilihat dari lampiran. 

 

3.12   Perekrutan kru 

                 Kru merupakan sekelompok pekerja atau sumber daya yang bertanggung 

jawab terhadap produksi film atau video. Meskipun dalam pembuatan film atau video 

terkadang membutuhkan jumlah pekerja yang besar tapi pada dasarnya terdapat dasar-

dasar produksi yang akan diuraikan nanti pada tahap produksi. Proses perekrutan 

berdasarkan pada tahap produksi dan proyek. 

 

3.13  Casting 
             Casting dilakukan untuk memilih artis dalam adegan. Pemilihan artis dapat 

bekerja sama dengan agensi-agensi model atau artis, dapat juga dengan melakukan 

rekruting secara umum. 

 

3.14Perancangan Kostum 
               Perancangan kostum memilih dan merancang pakaian yang dipakai oleh artis 

atau talent. Pemilihan kostum desain berdasarkan kostum anak muda. 

 
3.15   Lokasi Shoting 

                lokasi dilaksanakan dalam tiga tempat. Tempat pertama adalah area jalan 

layang janti, kedua didaerah taman sari, dan yang ketiga distudio Green Screen. 

 

4 Implementasi Dan Pembahasan 
 

  4.1   Implementasi 



 
 

 

 Implementasi sistem dalam perancangan dan pembuatan video klip musik 

Monrever band standar broadcast merupakan penerapan sistem sebenarnya dari analisis 

dan perancangan sistem yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Analisis dalam hal ini 

adalah tahap pengembangan dan perancangan sistem merupakan tahap pra produksi. 

 Tahapan implementasi tersebut terdiri atas tahap produksi dan tahap pasca 

produksi. Tahapan – tahapan tersebut dilaksanakan dengan beberapa penyesuaian 

dengan mempertimbangkan factor – factor internal maupun eksternal perusahaan, 

seperti sumber daya manusia, peralatan, dan waktu. 

 

  4.2   Produksi 
 Tahap Produksi merupakan tahapan dimana syuting video sedang dilaksanakan. 

• Penyutradaraan 

• Pengoprasian Kamera 

• Lighting/Tata Cahaya 

• Acting 

• Make Up 

 

   4.3   Tahap Pasca Produksi 
 
Pasca produksi adalah periode waktu setelah kegiatan syuting selesai secara 

keseluruhan. Hasil syuting kemudia diedit dan dikemas dalam bentuk akhir. Proses – 

proses pada tahap pasca produksi antara lain : 

 

• Mengcapture Video 

• Edit Video Klip 

• Burning Video Klip 
 

Penerapan Efek Chroma Key 
 
Chroma Key adalah kunci untuk teknik pencampuran dua atau bingkai foto bersama, 

di mana warna (atau kecil berbagai warna) dari satu gambar akan dihapus (atau dibuat 

transparan), menyatakan lain gambar belakangnya. Teknik ini juga disebut sebagai 

keying warna, warna-pemisahan overlay, greenscreen. 

Pertama klik Effect kemudian Keying dan pilih Keylight (1.2) 



 
 

 

 
Gambar 4.1 Tampilan setting Keying 

Hilangkan background layar layar hijau dengan mengganti screen color warna hitam 

menjadi warna hijau  kemudian klik  otomatis background layar akan 

manjadi kotak – kotak, setelah itu ganti background layar dengan background layar yang 

diinginkan dan atur contras 

 
Gambar 4.2 Tampilan Hasil 

• Efek Cartoon. 
Penggunaan efek ini cukup sederhana, pertama klik Effect kemudian cari Stylise 

dan pilih Cartoon. 

 
Gambar 4.3 Jendela Effect Cartoon 

 Sesudah itu atur Threshold, Width, Softness, Opacity untuk 

memperhalus dan memperjelas gambar. 



 
 

 

 
Gambar 4.4 Tampilan hasil 

 
Finalisasi 
 

Setelah semua proses selesai maka tahap selanjutnya adalah finalisasi dan 

rendering pada Adobe Premiere Pro Cs 4, yaitu dengan cara klik File, kemudian Export, 

kemudian Media, pilih Export Settings,  untuk kualitas terbaik 

dalam video, kemudian pilih  karena menggunakan kamera 

settingan PAL DV, untuk  MONREVER BAND, kemudian 

 tentukan MONREVER BAND – EVERYTHING IS MUSIC, kemudian 

klik OK. 

 Sistem televisi di Indonesia menggunakan sistem PAL ( Phase Alternating Line ) 

dengan resolusi 720 x 576 pixel dengan frame rate 25 fps ( frame per second ). 

Proses Mastering 
 

Merupakan proses dimana file yang sudah jadi akan dipindahkan kedalam materi 

kaset, VCD, DVD atau materi lainnya, adapun langkah – langkah untuk membuat DVD 

yaitu : 

 Buka sequence atau file project yang ingin digunakan. 

 Pilih menu File > Export > Export to DVD pada menu bar. 

 Masukan label DVD dan setting yang akan diinginkan dan pilih disc pada 

jendela Burn DVD. 

 Klik Burn. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. Penutup 
 

  5.1      Kesimpulan 
 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, 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 

 

5.2  Saran 
 Dari kesimpulan diatas, saran – saran yang diperlukan dalam pembuatan video 

klip adalah : 

1. Hal yang paling utama adalah ide dan konsep dalam pembuatan video klip 

bukan alat, computer canggih dan biaya mahal, karena semua itu hanya 

sebagai pendukung dalam produksi. 

2. Pelaksanaan proyek dan memproduksi video – video khususnya video clip 

musik standar kualitas broadcast, diharapkan menggunakan Standar Operation 

Procedure ( SOP ) produksi yang benar. 

3. Menguasai teknik dalam pembuatan video klip merupakan ilmu yang biasa 

dijadikan untuk lahan bisnis dengan hasil yang lebih menguntungkan dan lebih 

ekonimis dalam pengeluaran biaya produksi. 

4. Pembuatan video klip untuk ditayangkan di televise merupakan salah satu cara 

yang efektif. 

5. Video ini belum sepenuhnya sempurna masih bisa dikembangkan. 

6. Pembuatan video klip diperlukan kerja sama dengan orang yang professional 

untuk menghasilkan video klip sesuai dengan konsep yang diinginkan. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Daftar Pustaka 

 
Amir A.F dan Hidayat.T, KOMPUTER GRAFIS : Image Edithing, Graphic Design, dan 
Page Layout, Andi, Yogyakarta, 2008 
 
Hendrawan.H, The Magic Of Adobe Premiere Pro, Informatika Bandung, 2009 
 
Suyanto.M, Analisis & Desain Aplikasi Multimedia Untuk Pemasaran, Andi, Yogyakarta, 
2005 
 
Suyanto.M, Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, Andi, 
Yogyakarta, 2005 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	HALAMAN COVER
	HALAMAN PUBLIKASI
	ABSTRACT
	1. Pendahuluan
	2. Landasan Teori
	2.1 Pengertian Chroma Key
	2.2 Pengertian Green screen
	2.3 Pengertian Video Klip
	2.4 Sejarah video klip dalam industry music Indonesia.
	2.5 Peralatan Dasar Membuat Video Klip
	2.6 Kebutuhan Sumber Daya Manusia
	2.7 Teknik Bidikan dan Gerakan Kamera
	2.8 Software Yang Digunakan

	3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
	3.1 Sejarah Monrever Band
	3.2 Analisis Sistem Video Klip
	3.3 Understand
	3.4Analisis
	3.5 Analisis Data Formal
	3.6 Analisis Kebutuhan Sistem
	3.7 Analisis Biaya Manfaat
	3.8 Studi Kelayakan
	3.9 Report
	3.10. Perancanangan naskah
	3.11 Perancangan Storybroard
	3.12 Perekrutan kru
	3.13 Casting
	3.14Perancangan Kostum
	3.15 Lokasi Shoting

	4 Implementasi Dan Pembahasan
	4.1 Implementasi
	4.2 Produksi
	4.3 Tahap Pasca Produksi

	5. Penutup
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran


