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Abstrak
YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan
karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah,
menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California,
dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai
macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik.
Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video
pendidikan.
Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaanperusahaan

media

seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu,

dan

organisasi

lain

sudah

mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan
YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar
dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi
konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih.
Pada November 2006, YouTube, LLC dibeli oleh Google dengan nilai US$1,65 miliar
dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.
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Pendahuluan
OBS adalah software gratis dan opensource untuk merekam aktifias monitor dan dapat
melakukan live streaming monitor kamu. Software ini tidak kaku hanya merekam semua
aktifitas monitor kamu, tetapi kamu dapat mengatur windows mana yang ingin kamu
rekam. Misalkan kamu sedang membuka 2(dua) program: Google Chrome dan Task
Manager. Kamu dapat memilih salah satu windows saja yang akan direkam, sehingga saat
merekam kamu tidak akan terganggu dengan aktifitas program yang lainnya, tidak akan
saling tertindih. Tidak hanya itu saja, kamu juga dapat tidak menyertakan pointer mouse
kamu, tetapi kamu pointer kamu tetap terlihat dimonitor, hanya saja tidak ikut direkam.

Pembahasan
OBS Studio mempunyai fitur chroma key sehingga memungkinkan pengguna
menggunakan green screen, blue screen dan sejenisnya. Dengan green screen maka
background dibelakang Anda yang berwarna hijau akan hilang. Seluruh source yang ada
di OBS bisa menggunakan chroma sehingga tidak hanya source dari kamera/webcam saja
melainkan bisa juga dari video. Berikut ini cara menggunakan green screen di OBS
Studio.

Lisensi Dokumen:
Copyright © 2008-2017 ilmuti.org
Seluruh dokumen di ilmuti.org dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit),
dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak
diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari ilmuti.org

1. Untuk mengaktifkan fitur chroma key, di source yang mempunyai green screen
silakan klik kanan kemudian pilih “Filter”.

2. Klik tanda plus, kemudian pilih “Chroma Key” atau bisa juga dengan “Color
Key”.
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3. Maka background hijau yang digunakan akan hilang. Jika masih belum hilang
sempurna maka bisa mengutak-atik di setting yang tersedia.

Penutup
Biasanya OBS Studio dipakai para pemain game buat menampilkan permainannya secara
live di Youtube dsb. Dengan greenscreen maka tampilan akan lebih rapi karena hanya
menampilkan orangnya saja , semoga artikel ini bermanfaat
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