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                   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

      Teknologi yaitu cara melakukan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan 

memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota 

tubuh, panca indera, dan otak manusia, pendapat ini dikemukaka oleh 

Iskandar Alisyahbana . Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak boleh 

kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan terus berjalan 

sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk 

memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak 

kemudahan, serta sebagai cara baru untuk melakukan aktivitas manusia. 

Salah satunya film pendek, perkembangan teknologi yang sangat disukai 

dan populer pada zaman ini membuat banyak individu dan kelompok berlomba-

lomba untuk menampilkan yang terbaik. Sehingga semakin tinggi kreativitas 

suatu film tersebut, maka semakin tinggi pula nilai karya yang dihasilkan. 

Adobe Premiere merupakan salah satu program editing yang sering 

digunakan untuk pembuatan sebuah video atau film. Adobe Premiere memiliki 

berbagai fitur yang dapat membantu pembuatan video atau film. Dengan Adobe 

Premiere kita dapat membuat berbagai efek sesuai hati dan keinginan kita seperti 

efek yang sangat simpel yaitu membuat opening, menambahkan kata/kalimat, 

memberikan efek B&W, dan lainnya. 

Dalam tugas akhir ini penulis membuat film pendek dengan tema 

Entrepreneurship, karena supaya orang yang melihat film pendek ini dapat 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang berguna untuk masa depan dan untuk 

menghadapi era modern saat ini. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menuliskan sebuah tugas akhir 

dengan judul “Pembuatan Film Pendek Bertemakan Entrepreneurship 

dengan Judul Work Hard Play Hard dengan Menggunakan Adobe Premiere 

Pro CC 2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

tugas akhir ini adalah : 

a. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam Pembuatan Film Pendek 

Bertemakan Entrepreneurship dengan Judul Work Hard Play Hard dengan 

Menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018? 

b. Bagimana langkah – langkah Pembuatan Film Pendek Bertemakan 

Entrepreneurship dengan Judul Work Hard Play Hard dengan Menggunakan 

Adobe Premiere Pro CC 2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam Pembuatan Film 

Pendek Bertemakan Entrepreneurship dengan Judul Work Hard Play Hard 

dengan Menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018. 

b. Untuk mengetahui bagaimana langkah – langkah Pembuatan Film Pendek 

Bertemakan Entrepreneurship dengan Judul Work Hard Play Hard dengan 

Menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini, penulis membatasi masalah-masalah yang akan 

dibahas pada Pembuatan  Film Pendek Bertemakan Entrepreneurship dengan 

Judul Work Hard Play Hard dengan Menggunakan Adobe Premiere Pro CC 

2018. Adapun pembahasannya meliputi cara-cara pembuatan  film pendek, 

yang bertemakan Entrepreunership, dan tool-tool pada Adobe Premiere Pro CC 

2018. Yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan film pendek ini.  

 

 

 

 



3 
 

                  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Adobe Premiere Pro CC 2018 

a. Pengertian Adobe Premiere Pro CC 2018 

     Adobe Premiere Pro CC 2018 adalah sebuah program 

penyunting video berbasis non-linier (non-linear editor / NLE) dari Adobe 

System, Adobe Premiere Pro merupakan program pengolah video pilihan 

bagi kalangan profesional, terutama yang suka bereksperimen. Program ini 

banyak digunakan oleh perusahaan Pembuatan Film/Sinetron, 

Broadcasting, dan Pertelevisian. Adobe Premiere Pro CC 2018 memiliki 

sekitar 45 efek video dan 12 efek audio, yang bisa untuk mengubah pola 

tampilan dan menganimasikan klip video dan audio. Beberapa efek 

memerlukan kartu grafis yang berkualitas tinggi. Namun dari 45 efek itu, 

hanya 3 efek saja yang memerlukan kartu grafis nilai tinggi (misal AMD 

atau NVIDIA) agar bisa diaplikasikan pada klip video. Adobe Premiere Pro 

CC 2018 juga memiliki sekitar 30 macam transisi dan memiliki fitur-fitur 

penting, antara lain Capture (perekam video), Trim (alat pemotong klip), 

Titler (pembuat teks judul).  

b. Sejarah Adobe Premiere Pro CC 2018 

     Premiere Pro adalah penerus yang dirancang ulang untuk Adobe 

Premiere, dan diluncurkan pada tahun 2003. Premiere Pro dirilis pada 

tahun 2003, sedangkan Premiere mengacu pada rilis sebelumnya. Premiere 

adalah salah satu dari NLES pertama berbasis komputer (sistem editing non-

linear), dengan rilis pertama pada Mac pada tahun 1991. Sampai versi 

Premiere Pro 2.0 (CS2), kemasan perangkat lunak menampilkan Galloping 

Horse, karya Eadweard Muybridge, “Sallie Gardner at a Gallop”. 

c. Bagian-bagian Adobe Premiere Pro CC 2018 

1. Time Line Panel 

Berfungsi sebagai lembar kerja pengeditan pada video kita, dimana 

pada Time Line Panel  Area ini kita bisa menyisipkan clip, gambar, 
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audio. Dibawah ini adalah gambar dari Time Line Panel Area yang ada 

pada Adobe Premiere Pro CC 2018.(gambar 1.1) 

 

(gambar 1.1) 

Jika kita zoom (dengan cara menekan tombol pada keyboard, maka 

tampilannya akan seperti gambar dibawah ini.(gambar 1.2) 

 

(Gambar 1.2) 

Fungsi dari tombol-tombol yang ada pada Time Line Panel Area : 

(gambar 1.3) 

 

https://1.bp.blogspot.com/-0CRAoRQcN3M/W3EB75YI_HI/AAAAAAAABDo/JPUyohLrn2AeNRJ5OrMhwb2asB2mx8EMACLcBGAs/s1600/timeline+panel+area+adobe+premiere+pro+cc+2018.png
https://1.bp.blogspot.com/-hs-Lli2NoAg/W3ECVKZ2ISI/AAAAAAAABDw/OJsdA2abYwsfdx3nqv3_cwPL5qaxPhsnwCLcBGAs/s1600/timeline+panel+area.png
https://1.bp.blogspot.com/-AiDbkptkFG4/W3EFRctVbdI/AAAAAAAABD8/3TcLFpvVF_QOG_zfbOhmVaGKLcZNRHP3wCLcBGAs/s1600/timeline+panel+area+tombol+1.png
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(gambar 1.3) 

a) Track : Untuk mengaktifkan daftar putar pada time line.  

b) Snap Tool : Untuk membuat fungsi magnet pada setiap bagian ujung 

clip pada time line, yang bisa mempermudah kita dalam menyatukan 

ujung clip satu dengan yang lainnya.(gambar 1.4) 

 

(gambar 1.4) 

c) Marker  : Untuk memberi suatu tanda pada bagian video. 

d) Tombol kunci : Untuk mengunci track video atau audio, lihat gambar 

dibawah ini.(gambar 1.5) 

 

(gambar 1.5) 

e) Toggle Track Output : Untuk melihat video tertentu pada suatu track. 

(gambar 1.6) 

 

(gambar 1.6) 

Perhatikan gambar dibawah ini! (gambar 1.7) 

https://4.bp.blogspot.com/-aCD7qviNdU0/W3EGeFaGMEI/AAAAAAAABEI/6edk3EfS-1oRclcKpHq6xxHacpiJEpCCQCLcBGAs/s1600/timeline+panel+area+magner+snap+tool.png
https://4.bp.blogspot.com/-nur425fdlxs/W3EHd1PVBHI/AAAAAAAABEQ/0YDr094XzPwlpYQq-3lZBLpwthJ8xJXvACLcBGAs/s1600/timeline+panel+area+tombol+track+lock.png
https://1.bp.blogspot.com/-jT0v08pYtNE/W3EIeq4K72I/AAAAAAAABEY/atPKrTLoHqQ59zEj1rnC1jXM7OnJrzGogCLcBGAs/s1600/timeline+panel+area+toggle+track+output.png
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(gambar 1.7) 

Icon Toggle Track Output yang di tunjuk oleh cursor adalah track 

yang aktif, dan diatasnya adalah yang di non aktifkan, dan tidak 

ditampilkam di panel program. 

f) Mute : Untuk menonaktifkan Audio pada suatu Track Audio. 

(gambar 1.8) 

 

(gambar 1.8) 

g) Solo Track : Untuk membuat audio pada track lainnya tidak 

terdengar. (gambar 1.9) 

https://2.bp.blogspot.com/-kkU3IGtkFoA/W3EIuNI6EII/AAAAAAAABEc/x25xHknn7FwvFfKj_O5BiPmp18RLsbW3wCLcBGAs/s1600/timeline+panel+area+toggle+track+output.png
https://3.bp.blogspot.com/-dRxOzbALO28/W3EJsS6vWjI/AAAAAAAABEs/NKc_e--au24tWlWzrHjJ8s520dWRPhmrACLcBGAs/s1600/timeline+panel+area+tombol+mute.png
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(gambar 1.9) 

2. Program Panel Area 

Berfungsi untuk melihat hasil video yang kita edit, maksudnya apa yang 

di edit, hasilnya bisa di view pada panel area ini.  

Fungsi dari tombol-tombol yang ada pada Program Panel Area : 

(gambar 2.1) 

 

(gambar 2.1) 

a) Berfungsi untuk membuat marker 

b) Berfungsi untuk membuat in point 

c) Berfungsi untuk membuat out point 

d) Berfungsi untuk menuju ke in point 

e) Berfungsi untuk kembali ke 1 frame ke belakang 

f) Berfungsi untuk maju 1 frame ke depan 

g) Berfungsi untuk menuju ke out point 

h) Tombol Tambah pada gambar dibawah ini berfungsi untuk 

menambahkan tombol fungsi baru yang bisa disisipkan pada 

Program Panel Area.(gambar 2.2) 

https://2.bp.blogspot.com/-orIm5E_jX1A/W3EKxIS8yKI/AAAAAAAABE8/33xO3fSA5BYXseVtloq_YXkPlw3jrt6zwCLcBGAs/s1600/timeline+panel+area+tombol+solo+track.png
https://2.bp.blogspot.com/-JDzKDUqruu4/W3EMjIVaHCI/AAAAAAAABFQ/brQA0rgn8e8mF7CFWtXS4kLOIFw7pPBHACLcBGAs/s1600/button++-+Program+Panel+Area.png
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(gambar 2.2) 

3. Effect Control Panel 

Berfungsi untuk menyeting effect yang telah diterapkan pada suatu 

track. Adapun fungsi tombol-tombol pada Effect Control Panel : 

(gambar 3.1) 

 

(gambar 3.1) 

a) Icon Stopwatch : Untuk mengaktifkan animasi point. 

b) Icon Back : Untuk mengembalikan setelan pada effect yang 

berkaitan sesuai dengan default settingan. 

4. Audio Clip Panel Area 

Berfungsi untuk mengatur Track Audio yang bersangkutan. Adapun 

fungsi tombol-tombol pada Audio Clip Panel Area : (gambar 4.1) 

https://4.bp.blogspot.com/-HOMj4MwzvCM/W3ELpHcJpOI/AAAAAAAABFE/pJq_gog2hREsQsa1YSLEe6bZ4gWeQslAgCLcBGAs/s1600/button++-+Program+Panel+Area.png
https://4.bp.blogspot.com/-eRVSHqxOevA/W3EOZ6yGXNI/AAAAAAAABFg/W1gsA8UjRvAyAk41jXuQOpA6NDlmrPVHgCLcBGAs/s1600/button++-+effect+countrol+Panel+Area.png
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(gambar 4.1) 

a) Tombol ini berfungsi untuk mengatur Stereo kanan dan kiri Audio 

b) Tombol ini berfungsi untuk mengatur Mute kanan dan kiri Audio 

c) Tombol ini berfungsi untuk mengatur Solo kanan dan kiri Audio 

d) Tombol ini berfungsi untuk mengatur kanan dan kiri Volume. 

5. Metadata Panel Area 

Berfungsi untuk melihat metadata dari suatu clip. (gambar 5.1) 

 

(gambar 5.1) 

 

 

 

 

2.2 Film Pendek 

a. Pengertian Film Pendek 

     Film pendek adalah salah satu bentuk film paling simple dan paling 

kompleks. Diawal perkembangannya film pendek sempat dipopulerkan oleh 

komedian Charlie Chaplin. Secara teknis film pendek merupakan film yang 

memiliki durasi di bawah 50 menit. Mengenai cara bertuturnya, film pendek 

https://2.bp.blogspot.com/-wC3pWDIvABk/W3EP59iNRrI/AAAAAAAABF4/9vfDOaGbl3c8XyxLL0Md7LDSgWL210r8ACLcBGAs/s1600/button++-+Audio+Clipl+Panel+Area.png
https://2.bp.blogspot.com/-z70REfVhRTA/W3EQ3JRVSrI/AAAAAAAABGE/A14BMWpMpoc8wbNN1GwjD4Mi6VpSkpQkwCLcBGAs/s1600/meta+data.png
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memberikan kebebasan bagi para pembuat dan pemirsanya, sehingga 

bentuknya menjadi sangat bervariasi. Film pendek dapat saja hanya 

berdurasi 60 detik, yang penting ide dan pemanfaatan media komunikasinya 

dapat berlangsung efektif. Yang menjadi menarik justru ketika variasi-

variasi tersebut menciptakan cara pandang  yang baru tentang bentuk film 

secara umum, dan kemudian berhasil memberikan banyak sekali kontribusi 

bagi perkembangan sinema. 

     Pada hakikatnya film pendek bukan merupakan reduksi dari film dengan 

cerita panjang, atau sebagai wahana pelatihan bagi pemula yang baru masuk 

kedunia perfilman. Film pendek memiliki ciri sendiri yang membuatnya 

berbeda dengan film cerita panjang, bukan karena sempit dalam pemaknaan 

atau pembuatannya lebih mudah serta anggaran yang minim. Tapi karena 

film pendek memberikan ruang gerak ekspresi yang lebih leluasa untuk para 

pemainnya. 

b. Sejarah Film Pendek 

     Istilah film pendek mulai populer sejak tahun 50-an, sedangkan alur 

perkembangan film pendek dimulai dari Jerman dan Prancis. Para 

penggagas film pendek itu ialah Manifesto Oberhausen di Jerman dan 

kelompok Jean Mitry di Prancis. Kemudian muncul Oberhausen 

Kurzfilmtage yang sekarang menjadi festival film pendek tertua di dunia, 

tepatnya di kota Oberhausen sendiri. Tidak menunggu waktu yang lama, 

Paris pun menjadi saingan dengan kemunculan Festival-festival film pendek 

di Eropa menjadi ajang eksibisi utama yang sarat pengunjung, apalagi 

didukung dengan munculnya cinema house bervolume kecil. Masyarakat 

pun dapat menyaksikan pemutaran film-film pendek ini di hampir setiap 

sudut kota di Eropa. 

 Di Indonesia film pendek sampai sekarang masih menjadi sosok 

yang termajinalkan dari sudut pandang pemirsa. Film pendek Indonesia 

mulai muncul di kalangan pembuat film Indonesia sejak munculnya 

pendidikan sinematografi di IKJ. Perhatian para film-enthusiasts di era 

tahun 70-an bisa dikatakan cukup baik dalam membangun atmosfer positif 
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bagi perkembangan  film pendek di Jakarta. Bahkan, Dewan Kesenian 

Jakarta mengadakan Festival Film Mini setiap tahunnya semenjak tahun 

1974, dimana format film yang diterima hanyalah seluloid 8mm. Tapi, 

sangat disayangkan pada tahun 1981 Festival Film Mini berhenti karena 

kekurangan dana. 

 Tahun 1975 mulai muncul kelompok Sinema Delapan yang dimotori 

Johan Teranggi dan Norman Benny. Kelompok ini secara simultan terus 

mengkampanyekan pada masyarakat bahwa seluloid 8mm dapat digunakan 

sebagai media ekspresi kesenian. Hingga pada tahun 1984 munculnya 

hubungan internasional diantaranya dengan para filmmaker Eropa terutama 

dengan Festival Film Pendek Oberhausen. Hal itu, membuat film pendek 

mulai berani unjuk gigi dimuka dunia. Keadaan ini memancing munculnya 

Forum Film Pendek di Jakarta, yang berisikan para seniman, praktisi film, 

mahasiswa dan penikmat film dari berbagai kampus untuk secara intensif 

membangun networking yang baik di kalangan pemerhati film. 

 Tapi, tetap saja hal itu tidak berlangsung lama karena Forum Film 

Pendek hanya bertahan selama dua tahun saja. Secara garis besar, keadaan 

film pendek di Indonesia memang dapat dikatakan ironis. Karena film 

pendek Indonesia hampir tidak pernah tersampaikan ke pemirsa lokal-nya 

secara luas karena miskinnya ajang-ajang eksbisi dalam negeri. Tetapi di 

sisi lain, di dunia internasional film pendek Indonesia cukup mampu 

berbicara dan eksis. Dari sejak karya-karya Slamet Rahardjo, Gotot 

Prakosa, Nan T. Achnas, Garin Nugroho, sampai ke generasi Riri Riza dan 

Nanang Istiabudi. 

2.3 Gambaran Umum 

a. Pengertian Entrepreneurship 

 Entrepreneurship dalam bahasa indonesia adalah kewirausahaan. 

Secara umum pengertian Entrepreneurship adalah proses kegiatan 

kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan 

peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah 

bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. 
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 Istilah Entrepreneurship diadopsi dari bahasa perancis yaitu 

entreprende yang berarti melakukan, memulai atau berusaha melakukan 

tindakan mengorganisir dan mengatur. Istilah Entrepreneurship mulai 

diperkenalkan dalam tulisan Richard Cantillon yang berjudul Essai Sur la 

Nature du Commerce en General pada tahun 1755. 

 Dalam literatur-literatur kewirausahaan diartikan berbeda-beda oleh 

para ahli. Berikut pengertian Entrepreneurship menurut para ahli : 

a. Suryana menjelaskan pengertian Entrepreneurship adalah proses 

penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari 

peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Danang Sunyoto menjelaskan pengertian Entrepreneurship adalah 

suatu sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri 

sendiri dan orang lain. Entrepreneurship tidak hanya tentang mencari 

keuntungan pribadi, namun juga harus mempunyai nilai sosial. 

c. Hermawan Kartajaya menjelaskan pengertian Entrepreneurship 

adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai melalui pengamatan atas 

suatu kesempatan bisnis, dengan melakukan manajemen terhadap resiko 

yang mungkin timbul serta keterampilan untuk berkomunikasi serta 

memobilisasi sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia 

sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menghasilkan. 

d. Abu Marlo menjelaskan pengertian Entrepreneurship adalah 

kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang tersebut untuk 

melakukan perubahan dari sistem yang ada. Dalam dunia 

entrepreneurship, peluang adalah kesempatan untuk mewujudkan atau 

melaksanakan suatu usaha dengan tetap memperhitungkan resiko yang 

dihadapi. 

e. Robbin & Coulter menjelaskan pengertian Entrepreneurship adalah 

suatu proses dimana seseorang atau suatu kelompok individu 

menggunakan upaya yang terorganisir dan sarana untuk mencari sebuah 

peluang dan menciptakan suatu nilai yang tumbuh dengan memenuhi 

kebutuhan serta keinginan melalui sebuah inovasi dan keinginan melalui 
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sebuah inovasi dan keunikan, tidak mempedulikan apapun sumber daya 

yang digunakan pada saat ini. 

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat di atas, maka dapat 

diperoleh secara rinci unsur-unsur utama yang ada dalam entrepreneurship 

yaitu penerapan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan peluang, membuat 

perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri. 

 

b. Sejarah Entrepreneurship 

Sejarah mencatat bahwa Entrepreneurship diawali dengan penemuan 

mesin uap oleh James Watt. Kemudian diikuti penemuan-penemuan lainnya 

oleh Isacc Newton, Macroni, Graham Bell, Thomas Alfa Edison. 

Kewirausahaan pada zaman dahulu disebut Risk Taker (Pengambil Resiko). 

Perbedaan kewirausahaan pada zaman dahulu terletak pada konsep 

produksinya berbasis produksi dan penjualan. 

 Kewirausahaan pada abad 21 sudah lebih dari sekedar 

mengorganisasi karena bisa terdiri dari pencipta (creator), pemodal 

(inventor), dan pelaku inovasi. Pada zaman ini, yang menjadi tulang 

punggung kesuksesan dari sebuah bisnis adalah kreativitas seorang 

wirausahawan itu sendiri. 

 Kewirausahaan juga berawal dari adanya pengusaha, yaitu pedagang 

dan saudagar. Contoh pertama kali manusia yang diketahui mulai 

melakukan perdagangan berasal dari New Guinea sekitar 17.000 SM, 

dimana penduduk setempat bertukar obsidian, kaca vulkanik hitam yang 

digunakan untuk membuat panah untuk berburu dan barang yang 

dibutuhkan lainnya. Pengusaha awalnya menukar satu set barang dengan 

barang lainnya. 

 Sekitar 10.000 SM, pemeliharaan pertama tanaman dan sekitar 

15.000 SM, pemeliharaan hewan pertama mulai berlangsung. Langkah ini 

menuju ke bidang pertanian yang sangat penting untuk kemajuan spesies 

manusia. Sekarang, tidak lagi harus terus bergerak sebagai suku nomadic 

(pengembara), mencari tempat-tempat baru untuk berburu dan 
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mengumpulkan makanan, namun sekarang, bisa tinggal di satu tempat. 

Pertanian bisa tinggal di satu tempat. Pertanian memungkinkan kita untuk 

mulai membentuk komunitas stasioner yang lebih besar dan kota (dasar 

untuk peradaban), yang mengatur panggung untuk pengembangan dan 

penyebaran pengetahuan manusia. Bagi manusia pertanian mengubah 

segalanya, memungkinkan pembentukan kestabilan populasi dibandingkan 

jika harus bermigrasi dan meletakkan pondasi populasi manusia lebih dari 

7 milliar di ribuan tahun ke depan. 

c. Pengertian Work Hard Play Hard 

Work Hard adalah kerja keras, sedangkan arti Play hard adalah 

bermain dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian arti Work Hard 

Play Hard adalah pada saat bekerja kita harus bekerja dengan sungguh-

sungguh, sedangkan ketika tiba waktunya untuk bersenang-senang 

maka kita harus benar-benar menikmatinya. Work hard berkaitan 

dengan proses bekerja untuk menghasilkan uang, sedangkan Play hard  

berkaitan dengan menikmati dari hasil kerja keras. Work Hard Play 

Hard bukan berarti jumlah jam atau waktu yang digunakan untuk 

bekerja dan waktu yang digunakan untuk bersenang-senang harus sama, 

misalnya apabila dalam sehari kita bekerja 8 jam maka kita juga harus 

bersenang-senang selama 8 jam. Tidak ada angka yang pasti mengenai 

berapa jam kita harus bekerja dan berapa jam kita harus bersenang-

senang. Setiap orang memiliki titik keseimbangan masing-masing.   

d. Film Pendek Bertemakan Entrepreneurship 

Film pendek yang salah satu fungsinya sebagai media hiburan dan 

informatif tentunya banyak mengandung unsur edukasi sehingga menjadi 

media untuk pembinaan generasi muda dalam rangka character buliding. 

Film pendek juga bisa untuk menyampaikan pesan tertentu dari si pembuat 

film itu sendiri. Sehingga film pendek banyak disukai oleh semua orang. 

Oleh karena itu, penulis menggambil tema Entrepreneurship sebagai isi dari 

film pendek yang bertujuan untuk memberikan wawasan serta unsur 

edukasi. 
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Penulis akan membuat film pendek yang bertemakan 

Entrepreneurship dengan Adobe Premiere Pro CC 2018 dengan judul Work 

Hard Play Hard yang menceritakan tentang 3 orang sahabat yang ingin 

berwirausaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di film ini pun 

juga berisi tentang hal hal yang harus dilakukan untuk berwirausaha 

sehingga menambah wawasan dan unsur edukasi. Penulis juga 

menambahkan unsur komedi dalam film yang berasal dari tingkah laku para 

pemain, sehingga film ini tidak membosankan dan supaya penonton bisa 

terhibur. Dengan demikian maka diharapkan film pendek yang bertemakan 

Entrepreneurship dapat menarik penonton dan menambah nilai edukasi 

didalamnya. 
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BAB III 

PROSES PEMBUATAN DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Pra Pembuatan Produk 

     Film bertemakan Enterprenuership.Film ini akan dicetak dalam bentuk 

sebuah kaset VCD.Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan Film bertemakan Enterprenuership ialah: 

a. Hardware 

     Hardware berarti perangkat keras yang digunakan untuk penulisan dan 

pembuatan produk. Adapun spesifikasi laptop atau PC yang digunakan 

penulis untuk membuat Film bertemakan Enterprenuership menggunakan 

aplikasi Adobe Premiere Pro adalah : 

Operating System  :64-bit Operating system 

System Model   : Asus Pc 

Processor  : Intel(R) Core(TM) i5-7200CPU 

 @2.50GHz 2.71 GHz 

Memory   : 4,00 GB 

b. Software 

     Software berarti perangkat lunak yang digunakan untuk penulisan dan 

pembuatan produk ini adalah Adobe Premiere Pro cc 2018. Adobe 

Premiere Pro cc 2018 merupakan Software yang berperan penting dalam 

pembuatan Film bertemakan Enterprenuership ini, sebagai dasar 

pembuatan Film. Semua kegiatan editing Film di lakukan pada aplikasi ini. 
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3.2 Proses Pembuatan Produk 

a) Buka Adobe Premiere Pro CC 2018, klik “New Document”  lalu berinama 

sesuai dengan keinginan , lalu klik OK 

 

b) Lalu Klik “File” di pojok kiri, lalu klik ”Import” 
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c) Lalu cari video lokasi berada yang ingin di edit untuk dijadikan 

film.,Kemudian pilih semua video tersebeut lalu klik Open.

 

d) Semua video tersebut akan berada di panel kerja di pojok kiri bawah.

 

e) Kemudian tatik(drag) video yang pertama kali ingin ditampilkan di film 

nanti ke panel kerja sebelah kiri atas.
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f) Lalu potong beberapa detik yang dianggap terlalu kepanjangan dengan 

cara “Mark In” dan ”Mark Out”(“mark in” berfungsi untuk mengambil 

awal dari video tersebut dan “mark out” berfungsi untuk mengambil 

akhir dari video tersebut).

 

g) Jika  telah di edit video tadi kemudian tarik video tersebut ke timeline 

yakni panel kerja yang berada di bawah. 
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h) Setelah itu beri beberapa effect  untuk mendramatiskan video tersebut 

dengan cara klik “Effect Control” lalu pilih opacity.

 

i) Klik icon symbol jam pada sebelah kiri opacity kemudian atur angka 

presntase disebalah kanan “Opacity” dengan angka 0% .
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j) Lalu beri beberapa detik dengan cara menggeser garis mark biru lalu 

naikan  presentase menjadi 100%,kemudian akan terlihat effect dramatis 

.hal ini dilakukan penulis supaya transisi dari video lebih memiliki kesan. 

 

k) Setelah itu beri beberapa Colour Grading di “Lumetri Colour”, si penulis 

disini memasukan effect LUT yang dimana beberapa effect LUT ini 

didapatkan dari hasil download di internet ,klik “Input LUT” lalu klik 

“Browse”.
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l) Kemudian cari lokasi penyimpanan hasil download effect LUT dari 

internet tersebut,setelah itu klik “Open”.  

  

m) Setelah itu setting Tone(Exposure,Contrast,Highlight,shadow,dll) sesuai 

keinginan.                 

 

n) Selanjutnya ialah mengganti audio video dengan sound effect dengan 

cara klik kanan,lalu klik“Unlink” video tersebut,disini si  penulis 

mamakai sound effect dari hasil download di internet , hal ini dilakukan 

penulis untuk penampilan warna dalam videolebih terlihat dramatis.       
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o) Setelah itu hapus bar audio yang berada dibawah bar video.

 

p) Lalu ambil sound effect yang telah di download di internet dengan cara 

Import dari file       

 

q) Setelah itu tarik(drag) sound effect tersebut ke video tadi,maksud dari 

penulis melakukan hal tersebut ialah supaya video tersebut lebih lengkap 

pendramaannya jikalau ditambah audio yang cocok sesuai video tersebut 

dan disini keselarasan video dan audio sangat diperhatikan.
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r) Kemudian supaya lebih dramatis lagi, klik kanan dalam bar video 

tersebut.kemudian klik “speed/duration”.  

 

s) Lalu jadikan angka presentase disebelah speed menjadi 50% hal ini 

dilakukan supaya dalam film nanti ada effect slow motion yang 

menambah kesan tersendiri dari video tersebut.

 

t) Setelah itu,video tadi akan keperpanjang karena hasil “speed/duration” 

tadi,disini penulis menarik ujung dari bar video(mengurangi bar yang 

keperpanjang tadi) sesuai keinginan supaya bisa selaras lagi dengan 

audio yang telah disetting tadi  .  
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u) Lalu klik tanda dua “>>” di panel kiri bawah kemudian klik “Effect”   

 

v) Setelah itu ketik di serach “Crop” yang berada di kategori Video effect  
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w) Lalu tarik (drag) effect  “Crop” tersebut ke video tadi  

 

x) Kemudian pergi ke/klik “effect control” lalu scroll dan cari effect dengan 

bertulisan “Crop”.    

 

y) Setelah itu atur angka presentase disebelah tulisan “Top” dan “Bottom” 

naikkan menjadi masing-masing 10%,maksud dari effect yang diberikan 

penulis terhadap video tersebut adalah  rata-rata film yang memiliki 

unsur dramatis biasanya penampilan layarnya diperkecil di sudut bawah 

dan atas supaya memberikan kesan. 
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z) Beri  video scene yang ke-2 dengan cara tarik video (panel kiri bawah 

)kelanjutan dari scene ke-1 yakni dengan cara menariknya(drag) ke 

timeline tepat disebelah scene ke-1.      

 

aa) Lalu susun video semua yang ingin di masukkan dalam project  
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bb) Beri  tulisan di video dengan cara klik “File”, “New”, “legacy tittle”. 

 

cc) Setelah itu ganti beri nama supaya tak keliru,kemudian klik “OK”.  

 

dd) Lalu ganti jenis font sesuai keinginan, disini penulis mendownload 

beberapa gaya jenis font di internet dan yang dipakai style font penulis 

ialah “Edo SZ” dan “Beauty and The Beast” lalu ketik sesuai tulisan apa 

yang ingin ditampilkan di video. 
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ee) Setelah itu perbesar size nya menjadi 200,kemudian klik 2 icon yang 

berada dibawah tulisan “Center” untuk mengontrol tulisan supaya 

bearada di tengah, lalu klik “X” 

 

ff) Maka tittle tadi akan berada di pojok kiri bawah lalu geret(drag) ke 

tempat timeline.tulisan ini juga bisa berada di atas video dengan cara bar 

tulisan tadi harus berada di atas bar video tersebut.klik dua kali pada bar 

tulisan jikalau ingin mengedit tulisan,jika terjadi kesalahan ketik atau 

ingin memberi effect pada tulisan. 
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gg) Beri warna terhadap tulisan tersebut dengan cara klik icon kotak warna 

dibawah tulisan “Solid” atau disamping kanan tulisan “colour” lalu beri 

warna sesuai keinginan lali klik “OK”.  

 

hh) Beri juga warna diluar tulisan dengan cara klik “Add” disebelah kanan 

Outter stroke dikategori Stroes,kemudian atur size dan warna.dengan size 

64 dan warna hitam. 
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ii) Beri effect gambar green screen,disini penulis mendownload  video green 

screen di internet,cara memberi effect green screen ialah masukkan video 

green scene ke dalam timeline, di sini penulis ingin membuat video 

menjadi sedikit lucu dengan cara salah satunya mengahadirkan video 

green screen.  
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jj) Kemudian Klik “Effect” (panel kiri bawah) lalu cari di search “Ultra 

Key”,lalu geret(drag) ke video green screen tersebut   

 

kk) Setelah itu cari effect tulisan “Utra Key” tersebut di effect control,lalu 

klik icon tool seperti pensil dibawah tulisan “Default” lalu klik ke warna 

hijau yang ada di video green screen  

 

ll) Beri effect blur pad video dengan cara pergi/klik ke “Effect” lalu ketik di 

search “Blur” lalu pilih “Camera blur” di kategori Video effect, 

kemudain geret (drag) effect ke video yang ingin di blur  
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mm) Selanjutnya beri effect video terhenti dengan cara klik kanan lalu klik   

“Add frame hold”,kemudian perpanjang video tadi sesuai keinginan  
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nn) Selanjutnya beri effect foto,taruh/tumpuk 2 video yang telah diberikan 

effect freeze.

 

oo) Lalu pilih bar video atas,klik effect control lalu klik icon jam pada scale, 

detik pertama angka presentase 100%,kemudiandetik kedua naikkan 

presentase menjadi 125%,lalu detik ketiga turunkan menjadi 75%. 
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pp) Lalu block semua key frame kemudian klik kanan dan kemudian klik 

“Banzier”,untuk memperhalus gerakan dari scale tadi 

 

qq) Kemudian beri effect flash foto green screen diatas kedua tumpukan 

video 

 

rr) Kemudian edit bar video bawah,klik Effect pada panel kiri bawah lalu 

ketik di search “Blur” dan “Tint”, lalu tarik(drag) effect  ke video bar 

bawah.  
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ss) memberi effect pesan teks,disini penulis mencari gambar shape text 

bubble di intenet dengan format PNG kemudian gambar tersebut 

dimasukkan dalam video lalu di beri tulisan sesuai keinginan
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tt) lalu beri effect kirim pesan,dengan cara pilih gambar text tadi lalu klik 

Effect Control, kemudian klik icon jam pada “Scale” lalu di detik  

pertama setting angka presentase 0%,lalu detik kedua naikkan angka 

presentase menjadi 75%, kemudian di detik ketiga diturunkan menjadi 

60%.         

 

uu) kemudian block semua keyframe tadi,lalu klik kanan kemudian klik 

“Banzier”. 

 

vv) jika merasa semua video telah tersusun rapi dan telah di edit langkah 

selanjutnya ialah Eksport dengan cara klik “File”(pojok atas kiri), Pilih 

“Eksport” lalu klik “Media” atau bisa cara langsung yakni “CTRL + M”.  
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ww)  lalu pilih format,si penulis menggunakan format “H.264” lalu si 

penulis juga memberi ceklis pada kotak yang memiliki tulisan “Use 

Maximum Render Quality” agar hasil maksimal lalu berinama beserta 

lokasi Export di sebelah output name yang bergaris bawah biru, jika 

sudah siap semua maka klik “Exsport” . 
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3.3 Hasil Editting Pembuatan Film(screen shoot) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

     Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan karya tulis penggarapan 

editing film pendek bertemakan Entrepreneurship dengan judul Work Hard 

Play Hard dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018. 

     Pada pra penggarapan editing film pendek bertemakan Entrepreneurship 

dengan judul Work Hard Play Hard dengan menggunakan Adobe Premiere Pro 

CC 2018 ada beberapa komponen yang harus disiapakan yaitu: laptop dengan 

spesifikasi merk, tipe, procesor, dan Osyang sudah dijelaskan di bab 

sebelumnya. Komponen selanjunya adalah software yang digunakan dalam 

proses penggarapan editing film pendek bertemakan Entrepreneurship dengan 

judul Work Hard Play Hard dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 

2018 

    Pada proses penggarapan editing film pendek bertemakan Entrepreneurship 

dengan judul Work Hard Play Hard dengan menggunakan Adobe Premiere Pro 

CC 2018 terdapat langkah-langkahyang harus ditempuh, yaitu:  memasukkan 

video pada time line mengatur tool opacity,menambahkan video dengan effect 

green screen, menambahkan audio, menambahkan effect dan transisi, 

menambahkan teks pada video, dan lainnya. 

4.2 Saran 

      Baberapa hal yang dapat dikembangkan dari karya tulis ini dimasa yang 

akan datang adalah  

a. Bagi siswa, dengan adanya fasilitas aplikasi Adobe Premiere Pro CC 

2018, siswa diharapkan mampu menggunakan dengan baik dan 

memanfaatkan dengan maksimal 

b. Bagi pembaca, hendaknya Adobe Premiere Pro CC 2018 dapat 

dipelajari dan digunakan untuk membuat video-video dan film pendek 

yang lebih menarik 

 



viii 
 

DAFTAR PUSTAKA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere_Pro Diunduh pada Rabu, 09 

Oktober 2019 Pukul 21.05 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Film_pendek Diunduh pada Kamis, 10 Oktober 2019 

Pukul 09.30 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wirausahawan  Diunduh pada Kamis, 10 Oktober 

2019 Pukul 10.00 WIB 

http://www.wibowo.co/work-life-balance/ Diunduh pada  Kamis, 10 Oktober 

2019 Pukul 11.00 WIB 

https://hadicharn.blogspot.com/2018/07/ToturialSistematisAdobePremierProCCda

riNol-sejarah-adobe-premiere.html Diunduh pada Kamis, 10 Oktober 2019 Pukul 

12.00 WIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere_Pro
https://id.wikipedia.org/wiki/Film_pendek
https://id.wikipedia.org/wiki/Wirausahawan
http://www.wibowo.co/work-life-balance/
https://hadicharn.blogspot.com/2018/07/ToturialSistematisAdobePremierProCCdariNol-sejarah-adobe-premiere.html
https://hadicharn.blogspot.com/2018/07/ToturialSistematisAdobePremierProCCdariNol-sejarah-adobe-premiere.html


ix 
 

BIODATA PENULIS 1 

 

 

Nama                               : Damond Danadiva 

NIM                                 : 20177267 

Tampat/Tanggal lahir      : Lamongan, 17 Mei 2002 

Agama                              : Islam 

Alamat                              : Griyo Wage Asri 2 Nomor AE 02 

Riwayat Pendidikan: 

1. SD Islam Raudlatul Jannah (2008-2014) 

2. SMP Islam Raudlatul Jannah (2014-2017) 

3. Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo (2017-2020) 

 

 

 

 

 



x 
 

BIODATA PENULIS 2 

 

Nama                               : Nabila Aji Aulia Putri 

NIM                                 : 20177316 

Tampat/Tanggal lahir      : Malang, 25 Juli 2002 

Agama                              : Islam 

Alamat                              : Kedung Turi Permai D-11, Taman Sidoarjo 

Riwayat Pendidikan: 

1. SD Muhammadiyah 1-2 Taman (2008-2014) 

2. SMP Ulul Albab (2014-2017) 

3. Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo (2017-2020) 

 

 


