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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi komunikasi khususnya di bidang fotografi dan videografi  telah 

menjadi bagian yang penting  saat ini. Hampir  di setiap kebutuhan broadcasting. 

Baik untuk aktivitas pribadi apalagi aktivitas yang berkaitan dengan interaksi 

individu maupun kelompok.
1
 Dengan menggunakan teknologi kita harus mengerti 

bagaimana teknik menggunakannya agar dapat bermanfaat bagi semua. 

Teknik adalah cara membuat atau melakukan sesatu yang berhubungan 

dengan seni. Dengan adanya teknologi kita bisa mengabadikan setiap moment 

dengan kamera. Kamera adalah gambar yang ditangkap oleh lensa kemudian 

direfleksikan menuju cermin dengan kemiringan 45 derajat lalu diteruskan ke 

pentaprisma hingga ke view finder. Teknologi kamera saat ini membuat para 

sinematografi, videographer menggunakan kamera sebagai produksi karya audio 

visual. Mulai dari dokumentasi pre-wedding, wedding, company profile, video 

klip, iklan, film pendek, film dokumenter, bahkan film layar lebar.  

Berbicara seputar kamera tidak bisa dipisahkan dengan sinematografi. 

Sinematografi adalah cara atau metode yang digunakan dalam proses pembuatan 

sebuah film atau video yang meliputi teknik menangkap gambar dan 

menggabungkan rangkaian gambar sehingga dihasilkan gambar yang tuh dan 

mampu menyampaikan pesan kepada khalayak.
2
 

Sinematografer memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni mengakp 

pantlan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama maka peralatannya 

pun mirip. Perbedaannya fotografi menangkap gambar tunggal, sedangkan 

sinematografi menangkap rangkaian gambar. Penyampaian ide pada fotgrafi 

memanfaatkan gambar tungggal, sedangkan pada sinematografi memanfaatkan 

rangkaian gambar. Jadi senamatografi adalah gabungan antara fotografi dengan 
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tekning rangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut montase atau 

montage.
3
 

Pada saat ini di kalangan masyarakat khususnya etnis Tionghoa lagi nge-

booming dengan adanya wedding sinematografi karena mereka bisa 

mengabadikan moment wedding mereka dalam sebuah video. Indonesia adalah 

Negara yang begitu kaya akan perbedaan. Berbagai macam suku bangsa, bahasa, 

agama, ras, dan adat-istiadat hidup dan  berkembang di  sini. Salah satunya adalah 

etnis keturunan Tionghoa atau dikenal dengan sebutan etnis Tionghoa. Istilah 

etnis Tionghoa Indonesia digunakan di sini untuk merujuk pada etnis Tionghoa di 

Indonesia yang memiliki nama keluarga/marga tanpa memandang 

kewarganegaraan.
4
 

Wedding cinematography ini dimulai pertama kali di London-Inggris, pada 

tahun 2006 oleh Visual Masterpiece, dan wedding sinematografi ini semakin di 

gemari oleh konsumen kalangan kelas menengah keatas di Eropa. Saat ini 

eksistensi dari wedding sinematografi masih sangat terjaga bahkan sampai 

berkembang pesat. Lalu pada tahun 2007 sinematografi ini makin diminati di Asia 

tepatnya di Filipina. Pada Vendor Mayad Videografi dan mulai dikenali di 

Indonesia pada tahun 2009. 

Pada awal eksistensi wedding sinematografi ini  dimulai kiprahnya di 

Indonesia pada tahun 2009 di Jakarta,  yang diawali dengan Vendor axioo 

photography yang eksis hingga saat ini. Wedding sinematografi makin dikenal 

hingga saat ini, dan makin berkembang hingga di tiap provinsi termasuk kota 

Pekanbaru. 

Max Bridal merupakan pionir rumah produksi bridal yang berada di 

pekanbaru, berdiri sejak tahun 2005 dan berkembang dalam bidang fotografi dan 

videografi. Awalnya Max bridal hanya bergerak di bidang fotografi prewedding 

dan makeup yang berlandaskan hokum yaitu surat izin usaha atau SIUP, hingga 

pada awal 2010 manajemen max bridal menambahkan wedding sinematografi 
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dikarenakan mengikuti  perkembangan fenomena wedding sinematografi yang 

saat itu sedang  menjadi tren di Jakarta. 

Dari uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian lapangan dengan 

judul, “PROSES PRODUKSI WEDDING SINEMATOGRAFI KONSUMEN 

ETNIS TIONGHOA DI MAX BRIDAL  PEKANBARU”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah serta menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran 

serta pengertian terhadap istilah atau kata-kata yang ada dalam penelitian ini, 

maka perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan 

dalam penelitian. Adapun penegasan dalam istilah dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Proses produksi adalah cara atau metode untuk menciptakan atau menambah 

guna suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber yang ada. 

2. Wedding sinematografi adalah produksi video yang mendokumentasikan 

pernikahan di video. Produk akhir dari dokumentasi videografer ini biasa 

disebut video pernikahan. Hal ini juga disebut sebagai film pernikahan atau 

film pernikahan dengan menggunakan script, dan tehnik kamera yang baik. 

3. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, film berarti (1) selaput tipis yang dibuat 

dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret)/untuk 

tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop) (2) lakon (cerita) 

gambar hidup. 

4. Pengertian Sinematografi adalah Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa 

Inggris Cinematography yang berasal dari bahasa latin kinema 'gambar'. 

Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas 

tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar 

tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide 

(dapat mengembangkan cerita). 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana proses produksi wedding sinematografi di Max Bridal pekanbaru 

mulai dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi? 

b. Apa faktor yang menghambat dan mendukung selama proses produksi wedding 

sinematografi di Max Bridal Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi wedding sinematografi 

di Max Bridal Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dan 

pendukung selama proses produksi wedding sinematografi di Max 

Bridal Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi penulis untuk memenuhi syarat penyelesaian studi S.1 jurusan 

Ilmu Komunikasi di Fakultas dakwa dan Komunikasi UIN Suska Riau. 

b. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan ilmu yang 

telah dipelajari di konsentrasi Broadasting UIN SUSKA RIAU. 

c. Dapat menambah wawasan dan dapat menjadi bahan ilmiah dalam 

dunia sinematografi dan broadcasting. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Teridiri atas Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka 

Pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik 

Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Merupakan gambaran umum mengenai lokasi penelitian  

yaitu Max Bridal, Sejarah dan Perkembangan, Visi dan  

Misi, dan Struktur Organisasi.  

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan Hasil Penelitan dan Pembahasan Penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


