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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Perancangan Media Promosi Video Profile Pada SMA Negeri 15 Kota 

Tangerang supaya bisa memberi informasi yang lebih efektif mengenai ruang 

lingkup tentang sekolah SMA Negeri 15 kota Tangerang dengan jelas serta 

dengan bahasa yang gampang dimengerti. Dalam pembuatan video profile harus 

memperhatikan faktor yang berkaitan dengan sekolah yang akan dirancang video 

profile, serta menggunakan menggunakan metode konsep produksi media dengan 

tahapan-tahapan sebagai antara lain adalah pra-produksi, produksi, dan 

paskaproduksi (Sunarya, Kusumaninggar, & Syahputra, 2017). 

Perancangan Film Pendek Bertema Wisata dengan Pendekatan Storytelling 

sebagai Media Promosi Pulau Bawean dengan tujuan film pendek yang dirancang 

dapat menampilkan keindahan setiap objek mulai dari keramahan masyarakat 

penduduk, dan aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di sana. Dengan adanya 

video profile tersebut maka pertama kali setelah melihat video adalah mereka 

terpesona akan keelokan alam sebab sebelum ada video profile ini memang tidak 

banyak yang tahu tentang apa yang terdapat disana akan diimplementasikan ke 

youtube  (Prasetyo & Setyadi, 2017).  

Perancangan Audio Visual Dalam Video Klip Puisi Anak Bangsa dibuat 

dengan alasan tingkat rendahnya keberadaan puisi di era yang globalisasi ini 

dibanding dengan keberadaan tahun 40-90 tahun dikarenakan anak jaman 

sekarang lebih suka mengikuti teknologi oleh karena itu dibuatlah puisi di era 

globalisasi ini yang menggunakan audio visual yang berupa video klip yang 
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menggunakan metode observasi, pengumpulan data, serta teknik pengambilan 

data (Widjaja, Suhartono, & Raditya, 2016). 

Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Fotosintesis Untuk Kelas Lima Sekolah 

Dasar AR-RAFI Berbasis Flash dibuat dengan latar belakang materi tentang 

fotosisntesis saat ini membuat siswa-siswa merasa bosan karena hanya terdiri dari 

teks sehingga dibuatlah aplikasi pembelajaran fotosintesis berbasis flash supaya 

materi tersebut tidak hanya terdiri dari teks saja, melainkan terdapat animasi-

animasi yang menarik sehingga siswa-siswi tidak merasa bosan. Aplikasi 

pembelajaran ini dirancang dengan menggunakan storyboard sebagai gambaran 

awal (Sanjaya, 2016). 

Film Dokumenter PTI: Rumahku (Sebuah Catatan, Sebuah Kisah) dengan 

tujuan menghasilkan sebuah rancangan dan akan diimplementasi film dan 

mengetahui respon dari mahasiswa tentang fil dokumenter PTI: Rumahku yang 

diedit menggunakan Adobe Premiere Pro (Ngurah et al., 2017). 

Tabel 1 Kesimpulan Tinjauan Pustaka 

No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

1. Lusyani Suryana, 

Rindang 

Kusumaniggar, 

Ardian Syahputra 

2017 

 

Perancangan 

Media Promosi 

Video Profile 

Pada SMA 

Negeri 15 Kota 

Tanggerang. 

Video dibuat 

menggunakan 

metode konsep 

produksi media 

yaitu pra-produksi, 

produksi, dan 

paskaproduksi. 

2. Dwi Prasetyo, 

Denny Indrayana 

Setyadi 

2017 Perancangan Film 

Pendek Bertema 

Wisata dengan 

Pendekatan 

Storytelling 

sebagai Media 

Promosi Pulau 

Bawean. 

Video yang dibuat 

untuk menunjukan 

keindahan pulau 

bawean dan 

diimplementasikan 

ke youtube. 

3. Ivana Christine 2016 Perancangan 

Audio Visual 

Dalam Video 

Menggunakan 

teknik perancangan 

observasi, 
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No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

Widjaja, Ani 

Wijayanti 

Suhartono, Alvin 

Raditya 

Klip Puisi Anak 

Bangsa. 

pengumpulan data, 

pengumpulan materi 

4. Wily Amaludin 

Sanjaya  

2016 Aplikasi 

Pembelajaran 

Fotosintesis 

Untuk Kelas 

Lima Sekolah 

Dasar AR-RAFI 

Berbasis Flash. 

Menggunakan 

storyboard untuk 

mendesain aplikasi 

pembelajaran. 

5. I Gusti Ngurah 

Agung Pramasurya 

Dwi Septian, Gede 

Saindra 

Santyadiputra, I 

Made Agus 

Wirawan. 

2017 Film Dokumenter 

PTI: Rumahku 

(Sebuah Catatan, 

Sebuah Kisah) 

Merancang Sebuah 

Film Dokumenter 

yang Diedit 

Menggunakan 

Adobe Premiere 

Pro. 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan membuat sebuah 

proyek media company profile yang menggunakan metode konsep metode media 

pra produksi, produksi, dan paska produksi (Sunarya et al., 2017), dan 

diimplementasikan ke youtube (Prasetyo & Setyadi, 2017), dan dibuat 

menggunakan observasi (Widjaja et al., 2016), dan menggunakan 

storyboard,desain (Sanjaya, 2016), dan mengedit video tersebut menggunakan 

adobe premiere pro (Ngurah et al., 2017). 
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2.2  Landasan Teori 

 

2.2.1  Multimedia 

Multimedia adalah gabungan dari 5 media, media tersebut berupa audio, 

animasi, video, teks, grafik, dan gambar atau multimedia bisa membuat sebuah 

penyampaian yang dinamis dan interaktif yang menggabungkan teks, grafis, 

animasi, audio, dan video (Andinny & Lestari, 2016).   

Lima elemen multimedia adalah sebagai berikut 

1. Teks 

Teks merupakan simbol berupa medium visual yang digunakan untuk 

menjelaskan Bahasa lisan. Teks memiliki macam jenis bentuk atau 

type contoh serif, sans serif,  script, dan decorative. Dasar dari ukuran 

text yaitu length dan size (Andriani, 2014). 

2. Gambar 

Gambar dua dimensi merupakan grafis (Purwanto & Hanief, 2016). 

Gambar terbagi menjadi dua yaitu gambar bitmap dan gambar vector.  

a. Gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari pixel dan 

memiliki resolusi.  

b. Gambar vector adalah gambar yang memliki titik kurva yaitu titik 

x dan titik y. 

3. Audio 

Segala sesuatu yang bisa kita dengar dengan menggunakan indra 

pendengar (telinga) seperti backsound dan sound effect. Ada 5 jenis 

audio menurut Santoso & Agung (2017) yaitu: 
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a. audio visual media yang mengikuti kemajuan teknologi yang 

terdiri dari dilihat dan didengar. 

b. audio streaming audio yang didapatkan dari internet melalui 

pengiriman sinyal ke dalam internet. 

c. audio response audio dari komputer itu. 

d. audio oscillator gabungan elektronika yang menghasilkan getaran. 

e. audio modem rise terdapat slot di motherboard. 

4.   Video 

Teknologi yang bisa rekam, proses, dan menyusun rapi dari sebuah 

gambar yang bisa bergerak sehingga bisa dilihat dan didengar secara 

bersamaan (Hendrawan, 2017). Video terbagi menjadi dua yaitu video 

analog dan video digital.  

a. Video analog penangkapan sebuah video dengan lensa kamera 

terhadap tempat yang kemudian diperoleh dengan vertikal atau 

horizontal.  

b. Video digital video disusun dari beberapa rangkaian frame. 

Beberapa rangkaian frame tersebut akan ditampilkan di layar dan 

memiliki durasi.  

5.    Animasi 

Animasi adalah penggabungan dari beberapa gambar atau objek pada 

layar komputer yang bisa menyebabkan beberapa gambar atau objek 

seolah-olah bergerak (Yusuf & Soepriyanto, 2017). 

Jenis-jenis animasi menurut Kausar, Sutiawan, & Rosalina (2015) 
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1. Animasi sel: material yang digunakan untuk membuat sebuah 

film bergerak. 

2. Animasi frame: Animasi dari beberapa gambar yang 

bergantian,pergantian gambar ini diukur dalam satuan fps.. 

3.   Animasi sprite: Animasi yang bisa menjadikan sebuah objek 

bergerak dengan background yang diam. 

4. Animasi Lintasan: Objek animasi yang bergerak mengikuti 

lintasan yang sudah ditentukan. 

5. Animasi spline: Objek yang bergerak tidak mengikuti garis lurus. 

6. Animasi vektor: Animasi yang menggunakan rumus matematika 

dalam menggambarnya. 

7. Animasi karakter: Animasi yang memiliki karakter dan 

berbentuk tiga dimensi seperti film kartun. 

8. Computational Animation: Menggerakan kata di monitor. 

9. Morphing: Mengubah dari bentuk yang awal menjadi bentuk 

yang tidak sama dengan bentuk awal. 

10. Animasi clay: Animasi yang terbuat dari boneka tanah liat. 

11. Animasi digital: Gabunggan dari animasi sel yang dibuat dengan 

bantuan komputer . 
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Menurut Saputro, Intan, & Saputra (2014) multimedia terbagi jadi 

3 jenis yaitu: 

1. Multimedia Interaktif 

Sebuah sistem yang ditampilkan menggunakan kendali 

komputer dengan pengiriman pembelajaran yang direkam 

visual, suara dn video sehingga bisa memberikan tanggapan 

melalui gambar ataupun suara. 

2. Multimedia Hiperaktif 

Jenis multimedia ini memliki satu struktur dari elemen 

multimedia yang berhubungan dengan pemakai.  

3.     Multimedia linear 

 Multimedia yang tidak dilengkapi pengontrol apapun yang 

dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini hanya 

berjalan sekuensial (berurutan), contohnya adalah TV dan film. 

2.2.2  Sinematografi  

Sinematografi merupakan suatu ilmu terapan yang membicarakan 

mengenai cara-cara penangkapan gambar kemudian gambar tersebut digabungkan 

menjadi sebuah deretan gambar yang bisa memberikan ide (Kardewa & Siahaan, 

2017). Sinematografi meliputi sudut dari prosedur pengambilan gambar disebuah 

film atau video, yang dimulai dengan pemakaian kamera, pencahayaan, perspektif, 

dan jarak (Prasetsyo & Setyadi, 2017). 
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Terdapat tahapan-tahapan proses sinematografi sebagai berikut (Marselia, 

Kusrini, & Fatta, 2017):  

1. Pra Produksi  

Tahapan utama dalam produksi sebuah film karena ditahap tersebut 

biasa dilakukan untuk menentukan ide, tema, sipnosis, riset, 

identifikasi masalah, dan pembuatan storyboard. 

Storyboard adalah gambar ilustrasi yang dibuat secara berurutan dan 

sesuai dengan naskah (Affandi, Guritno, & Bakti, 2015). Kegunaan 

storyboard adalah adalah untuk dasar perancangan gerakan objek 

pada suatu video atau film, storyboard biasanya dibuat di lembaran 

kertas dalam sebuah video dengan tujuan mempermudah mengerti 

suatu adegan. 

2. Produksi  

Tahap kedua ini dilakukan pengambilan gambar dengan menyeluruh 

dari awal hingga akhir. Pengambilan gambar harus serasi dengan 

yang telah dirancang di storyboard. 

3. Pasca Produksi 

Tahap terakhir yaitu, melakukan editing terhadap hasil video yang 

sudah diambil, melakukan rendering, dan melakukan percobaan 

terhadap video. 

2.2.3    Company Profile 

Company profile adalah sebuah sarana promosi serta hubungan bagi 

perusahaan itu sendiri agar bisa memperkenalkan jenis produk apa yang 

terdapat dari perusahaan itu sendiri (Budianto, Ardianto, & Erandaru, 2015). 
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Company profile berguna buat menampilkan visi dan misi dari perusahaan dan 

menampilkan produk yang ditawarkan perusahaan itu kepada pelanggan. 

Selain itu company profile juga bermanfaat untuk menghemat waktu 

pelanggan karena semua produk tersebut sudah jelas di tampilkan di company 

profile tersebut (Liem, Erandaru, & Ryan, 2015). 

Bentuk company profile menurut Laksono, Damayanti, & Petra (2013) 

1. Bentuk text company profile 

Isi dari company profile tersebut adalah teks bertulisan yang mesti 

disusun dengan teratur dan memakai kata-kata yang singkat, padat, 

jelas. 

2. Bentuk graphic company profile 

Isi dari company profile tersebut lebih bervariasi dari text company 

profile karena menggabungkan beberapa elemen seperti gambar, 

teks, ilustrasi. 

               3. Bentuk video company profile 

Dibuat dengan merancang sebuah konsep, storyboard. Pada 

umumnya company profile durasinya tidak dari 7-10 menit. 

4. Bentuk interactive company profile  

Salah satu keunggulan dari bentuk company profile ini adalah jika 

suatu perusahaan itu melakukan update, maka bentuk company 

profile ini bisa melakukan update sendiri dengan cepat, tepat, 

efektif, dan efisien. 
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5. Bentuk online company profile 

Terdapat di dalam website suatu perusahaan yang dapat diakses oleh 

masyarakat secara mudah dengan informasi yang lengkap. 

 Isi dari sebuah company profile menurut (Laksono et al., 2013) 

1. Sejarah perusahaan: pemilik perusahaan, alasan berdirinya 

perusahaan. 

2. Filosofi perusahaan: pendirian secara dasar dari suatu perusahaan. 

3. Budaya perusahaan: mutu dan konsep dari suatu perusahaan. 

4. Identitas perusahaan: logo dari sebuah perusahaan. 

5. Visi dan misi dari perusahaan: menunjukan bahwa perusahaan itu 

memiliki tujuan yang jelas sehingga dipercayai oleh masyarakat sekitar. 

6. Alamat: alamat dari perusahaan atau cabang-cabang dari perusahaan 

jika memilikinya. 

7. Gambaran mengenai sumber daya manusia: orang-orang yang 

berperan dalam perusahaan itu adanya gambaran sumber daya manusia 

maka masyarakat percaya bahwa sumber daya manusia di perusahaan 

ini yang handal. 

8. Fasilitas dan pelayanan yang disediakan dalam perusahaan: agar 

masyarakat mengetahui apa saja fasilitas dan pelayanan. 

9. Deskripsi tentang produk perusahaan tersebut: agar masyarakat 

mengetahui dengan jelas apa produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 
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2.3    Tools yang digunakan 

Berikut tools yang digunakan untuk meracang sebuah video company 

profile  

2.3.1  Adobe Premiere Pro CC 2017 

Adobe Premiere adalah salah satu perangkat lunak yang cukup terkenal 

dalam menyunting video. Fungsi utama Adobe Premiere Pro yaitu untuk 

menggabungkan beberapa video, audio, dan gambar (Nurhardian, 

Ferdiansyah, & Dwiyatno, 2015). 

Beberapa kelebihan adobe premiere menurut Sugihartini, Agustini, & 

Pradnyana (2017) 

1. Bisa capture menjadi banyak file. 

2. Kemudahan dalam membuat judul. 

3. Timeline-nya memiliki masing-masing 99 kolom video dan audio. 

4. Bisa langsung browse dari harddisk.  

  Tools pada adobe premiere adalah sebagai berikut: 

1. Selection tools 

Tools dasar dan dipakai untuk menggeser maupun memilih clip pada 

timeline. 

2. Track selection tools 

Memilih semua klip di track dari satu titik tertentu maupun beberapa 

track. 

3. Rolling edit tools 

Penyesuaian titik edit antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa 

timeline. 
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4. Ripple edit tools 

Menyesuaikan titik edit dan clip lainnya dipindahkan. 

5. Rate stretch tools 

Mengubah durasi klip dan mengubah kecepatan kompensasi. 

2.3.2    Adobe Photoshop  CC 2017 

Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah foto dan juga bisa 

dimanfaatkan agar suatu foto dapat dimanipulasi dengan memiliki hasil 

yang menarik. Tetapi Adobe Photoshop juga sering dimanfaatkan 

mengubah tampilan objek seperti teks atau tulisan (Huda & Purwaningtias, 

2017). 

Fitur-fitur adobe photoshop menurut Bettaliyah (2015) 

1. Crop tool: berfungsi memotong foto, foto maupun lembar kerja 

secara permanen dengan mengubah dimensi lebar dan panjang. 

2. Ruler tool: untuk mengetahui dimensi lebar dan tinggi. 

3. Zoom tool: memperbesar ataupun memperkecil gambar. 

4. Move tool: memindahkan satu foto layer ke foto layer yang lain. 

5. Rectangular marquee tool: seleksi objek yang berbentuk persergi 

ataupun pesergi panjang. 

6. Magnetic lasso tool: seleksi objek dengan bebas dengan cara 

titik-titik tersebut menempel ditepi objek yang akan kita potong. 

7. Magic one tool: seleksi suatu objek berdasarkan suatu warna 

yang terdapat di gambar. 

8. Background erase tool: menjadikan area yang dihapus menjadi 

transparan. 
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