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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan pustaka 

Perancangan Company Profile membutuhkan beberapa pertimbangan hasil 

jurnal penelitian yang penulis pelajari sebelumnya: 

Penelitian yang dibuat menurut Setiawan (2017), Analisis Representasi 

Perpustakaan STIM YKPN Pada Video Promosi Perguruan Tinggi membutuhkan 

sebuah video profil guna untuk mempresentasikan perpustakaan sebagai tempat 

yang sunyi dan pustakawan yang tertarik dengan mahasiswa yang mencari buku 

secara manual. Hasil dari analisis adalah sebuah video promosi tentang pengaruh 

dan anggapan para audience mengenai tampilan perpustakaan STIM YKPN mereka 

yang baik. 

Penelitian yang dilakukan menurut Wiratna & Lakoro (2017), Perancangan 

Video Promosi Wisata Pantai Kabupaten Jember dengan Konsep Sinematik 

Infografis memerlukan video promosi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

darmawisata pantai di Kabupaten Jember sehingga mampu membantu Dinas 

Pariwisata untuk mengintroduksikan obyek-obyek wisata dalam video berbentuk 

promosi. Hasil dari perancangan tersebut adalah video promosi yang menampilkan 

wisata pantai Kabupaten Jember dengan motif sinematik infografis yang berisikan 

tentang kecantikan wisata pantai untuk menarik pengunjung. 

Peneltian yang dilakukan oleh So, Bangsa, & Christiana (2015), 

Perancangan Video Promosi Wisata Kuliner di Kota Ambon, bertujuan untuk 

memperkenalkan berbagai macam kuliner yang dapat dijadikan sebagai objek 

wisata di kota Ambon Hasil akhir dari perancangan ini adalah dapat disaksikan 
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melalui media seperti youtube dan Instagram sebagai salah satu media 

mempromosikan video wisata kuliner kota Ambon. 

Penelitan yang dilakukan oleh Saputra (2014), Perancangan Video 

Company Profile SMA Negeri 3 Batam mempunyai tujuan untuk merancang video 

Company Profile yaitu dapat menunjukkan identitas diri serta eksistensi yang 

dimiliki kepada masyarakat berupa video. Video yang ditampilkan yaitu kegiatan 

yang terdapat pada sekolah tersebut, diantaranya pengenalan sekolah kepada siswa 

dalam Masa Orientasi Siswa dan acara kelulusan siswa. Hasil akhir dari 

perancangan ini adalah membuat sebuah video company yang dapat menunjukkan 

identitas diri serta eksistensi yang dimiliki kepada masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Swari & Lakoro (2016), Perancangan Video 

Promosi Jelajah Pantai, membutuhkan media berupa media video promosi yang 

bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan menyebarluaskan potensi keindahan 

pantai dan tebing di tulungagung. Hasil dari perancangan ini berupa video promosi 

video promosi yang bertujuan untuk mewakili daya tarik terhadap wisata pantai di 

Kabupaten Tulungagung dengan konsep Jelajah Pantai. 

Berdasarkan dari jurnal yang dianalisa oleh peneliti sebelumnya, dapat 

simpulkan bahwa dengan menggunakan video company profile dapat memberikan 

nilai efektifitas dalam menyampaikan informasi, identitas, tampilan pada 

perusahaan dan organisasi untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. 

 Peneltian yang dianalisis oleh penulis ditampilkan di tabel berikut sebagai 

referensi dari penelitian para ahli sebelumnya untuk laporan proyek ini (dapat 

dilihat dari Tabel 1) 
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Table 1. Tabel Tinjauan Pustaka 

2.2 Landasan Teori 

Dalam membuat sebuah video company profile, penulis membuat sebuah 

landasan teori yang bertujuan untuk memperkuat teori dalam suatu penelitian. 

No Nama Judul Tahun Kesimpulan 

1 Moh Very 
Setiawan 

Analisis 
Representasi 
Perpustakaan 
STIM YKPN Pada 
Video Promosi 
Perguruan Tinggi  

2017 Metode pengumpulan 
data dengan 
wawancara secara 
langsung yang dapat 
membawa perspektif 
yang berbeda. 

2  Haris Wiratna Perancangan Video 
Promosi Wisata 
Pantai Kabupaten 
Jember dengan 
Konsep Sinematik 
Infografis  

2017 Video promosi adalah 
media yang efektif 
dalam membuat 
penerbitan tentang 
konten obyek wisata. 

3 Andriano So Perancangan Video 
Promosi Wisata 
Kuliner di Kota 
Ambon 

2015 Menggunakan metode 
kualitatif yaitu 
wawancara dan survey 
secara langsung 
ketempat yang akan 
diteliti.  

4 Aldino Saputra Perancangan Video 
Company Profile 
SMA Negeri 3 
Batam 

2014 Perancangan video 
dengan memerlukan 
beberapa proses yaitu 
pra-produksi, produksi 
dan pasca-produksi. 

5 Laila R. Swari Perancangan Video 
Promosi Jelajah 
Pantai Menunjang 
Potensi Wisata 
Pantai di 
Kabupaten 
Tulungagung 

2016 Menggunakan 
storyboard sebagai 
acuan pemgambilan 
gambar untuk 
dijadikan panduan 
dalam menunjukkan 
lokasi. 
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2.2.1 Multimedia 

 Multimedia merupakan penggabungan dari teks, grafik, suara, animasi dan 

video untuk menghasilkan sebuah presentasi yang bergerak yang berfungsi untuk 

pengguna untuk melakukan korelasi, desain, navigasi dan korespondensi dalam 

mengemukakan informasi (Moestavi, 2016). Selain itu multimedia dapat diartikan 

sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan 

menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video 

(Prihantini & Nugroho, 2013).  

 Menurut Widjanarko, Sofyan, & Surjono (2016), Multimedia didefinisikan 

oleh empat dasar karakteristik yaitu sebagai berikut: 

1. Kombinasi dari beberapa media yaitu teks, audio, dan gambar diam 

menjadi sebuah karya  

2. Komputer yang berfungsi untuk interaksi antara pengguna dan material 

yang diubah. 

3. Interaktivitas pengguna yang dapat diartikan sebagai sebuah 

kemampuan pengguna dalam mengubah media yang dikontak. 

4. Menghubungkan koneksi antara elemen yang berbeda 

Menurut Prihantini & Nugroho (2013), terdapat unsur-unsur yang terdapat 

pada multimedia yaitu: 

 

 

1. Teks 

Menurut Moestavi (2016), Teks merupakan unsur multimedia yang paling banyak 

dilihat oleh masyarakat. Teks dapat membentuk kata, surat atau narasi dalam 
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multimedia yang menyajikan dan menyampaikan informasi. Kebutuhan teks 

bergantung kepada aplikasi multimedia seperti game membutuhkan teks yang lebih 

sedikit sedangkan ensiklopedia membutuhkan teks yang lebih banyak  

Teks terbagi menjadi 4 bentuk yaitu sebagai berikut: 

a. Teks cetak, yaitu teks yang dicetak pada kertas.

b. Teks hasil scan, yaitu teks tercetak yang discan oleh scanner dan

diubah menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer.

c. Teks elektronik, yaitu teks yang dapat dibaca oleh computer.

d. Hypertext, yaitu teks elektronik yang mengacu pada teks yang telah

masuk link.

2. Suara

Suara dapat digunakan dalam produksi multimedia melalui suara, musik, dan efek-

efek suara. Audio bermanfaat juga sebagai dalam penyampaian pesan sepeti 

kesenangan, kesedihan, ketakutan dan sebagainya (Kausar et al., 2015). Wafeform 

Audio merupakan format file Audio yang berbentuk digital dan kualitas produknya 

bergantung pada sampling rate (banyaknya sampel per detik). Waveform Audio 

merupakan standar untuk Windows PC (Moestavi, 2016). Audio terdapat berbagai 

jenis-jenis format antara lain yang disebutkan oleh Kausar et al., (2015), yaitu: .aiff 

(audio onterchang file format), .au dan .snd, .ra atau .rm (real audio), .mp3 (MPEG 

audio Layer 3), .mov (quicktime audio), .swa (shockware audio), .asf (advance 

streaming format). 

3. Grafik
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Menurut Moestavi (2016), grafik merupakan elemen multimedia yang 

dipresentasikan dalam dua dimensi sebagai media ilustrasi yang memperjelas 

penyampaian informasi. Gambar terbagi menjadi dua, yaitu:  

1. Bitmap, merupakan sebuah gambar yang tersimpan sebagai serangkaian

pixel (titik-titik) yang memenuhi bidang titik-titik di layar komputer. Bitmap

terdapat dua warna dasar yaitu hitam dan putih. Komputer akan mengatur

tiap titik di setiap layar dengan detil warna bitmap.

2. Vector Images, secara umum gambar vector tidak disimpan dalam sebuah

gambar, akan tetapi tersimpan sebagai serangkaian intruksi yang digunakan

untuk membuat suatu gambar yang dinamakan algoritma, yang menentukan

bentuk kurva, garis dan berbagai bangun dengan gambar.

4. Animasi

Animasi merupakan susunan objek yang diatur sehingga untuk menghasilkan suatu 

gerakan yang mampu menarik setiap orang yang melihatnya (Moestavi, 2016). 

Animasi memiliki pergantian frame nya dan kemudian akan membentuk suatu 

gerakan yang dijalankan dengan timeline yang membentuk suatu lintasan jalannya 

gambar. Kecepatan pada animasi yang berjalan dengan cepat disebut dengan frame 

per second (FPS). Animasi terdiri dari beberapa jenis yang dijelaskan oleh Kausar 

et al., (2015), antara lain: 

a. Cell Animation, merupakan material yang dimanfaatkan untuk perancangan

film susunan gambar yang dapat bergerak.

b. Frane Animation, merupakan sebuah animasi yang paling sederhana

dimana menunjukkan rangkaian gambar yang terdiri dari pergantian

susunan gambar yang berurutan secara cepat.
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c. Sprite Animation, merupakan sebuah objek yang ditempatkan dan kemudian 

dianimasikan untuk bergerak. 

d. Path Animation, merupakan objek yang dapat bergerak sesuai dengan garis 

kurva yang telah ditentukan. 

e. Vector Animation, merupakan animasi yang tidak berbeda jauh dengan 

animasi sprite dimana perbedaannya hanya peletakan pada gambar yang 

dibutuhkan dalam objek sprite-nya. 

f. Character Animation, merupakan animasi berbentuk tiga dimensi yang 

sering digunakan dalam pembuatan film kartun. Animasi sering disebut 

dengan animasi 3D. 

g. Computional Animation, merupakan animasi yang begerak dengan cara 

membuat rangkaian frame yang menunjukkan jalannya kata yang terdapat 

pada layar. 

h. Morphing, merupakan pengubahan satu bentuk menjadi bentuk lainnya 

untuk menunjukkan frame untuk membuat sebuah gerakan halus dengan 

merubah dirinya menjadi bentuk lain. 

i. Clay Animation, merupakan animasi yang sering digunakan untuk boneka-

boneka tanah liat atau material lain yang digunakan untuk bergerak secara 

lambat, kemdian gerakan selanjutnya padad boneka-boneka tersebut akan 

difoto secara berurutan. 

j. Digital Animation, merupakan gabungan dari teknik animasi sel yang 

didukung oleh komputer. Sebuah gambar yang telah dilukis dengan tangan 

akan discan, diwarnai, dianimasi, dan diberi efek sehingga animasi akan 
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terlihat lebih hidup tetapi juga memiliki kelemahan yaitu tidak 

meninggalkan identitas sebagai animasi dua dimensi. 

5. Video 

Video adalah teknologi perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan 

perekonstruksian urutan gambar diam dengan memberikan ilusi, gambaran dan 

fantasi menjadi gambar yang bergerak untuk menyajikan adegan-adegan dalam 

gerak secara elektronik (Kausar et al., 2015).video menyediakan sember daya yang 

kaya dan hidup bagi video berbasis multimedia. Video menyediakan berbagai 

sumber yang kaya dan hidup bagi video multimedia. Menurut Moestavi (2016), 

salah satu hal yang penting dalam pembuatan video berbasis multimedia yang 

menggunakan video adalah Format File.  

2.2.2 Company Profile  

  Company Profile merupakan sebuah aset suatu perusahaan atau lembaga 

yang dapat digunakan untuk sebagai alat bantu dalam berkomunikasi serta juga 

sebagai media promosi sehingga dapat dikenal oleh para pemakai jasa atau 

karyawan pada perusahaan sendiri (Saputra, Macario, Maulana, & Mustaqim, 

2015). Video company profile dapat di Media promosi dapat digunakan untuk 

memperkenalkan produk perusahaan kepada konsumen dengan memikat hati 

mereka melalui kesan-kesan yang baik kemudian mampu diingat dan dirasakan 

oleh konsumen (Maimunah, Hadi, & Sartim, 2015). Oleh karena itu, jika konsumen 

telah mengenal baik dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan, 

maka konsumen akan terus-menerus akan memiliki minat untuk mengambil 

keputusan yang positif. 
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2.2.3 Sinematografi 

Secara umum sinematografi dapat digunakan sebagai ilmu terapan dalam 

bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan 

menggabungkan susunan dari urutan-urutan gambar menjadi rangkaian gambar 

yang dapat menyampaikan ide. Dengan menggunakan metode sinematografi dalam 

teknik penerapan gambar film dokumenter akan terlihat lebih jelas dan mudah 

dipahami (Kardewa & Siahaan, 2017). Menurut So et al., (2015), proses pembuatan 

video terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 

1. Pra Produksi, merupakan tahapan utama dalam membuat dalam 

membuat sebuah produksi video, seperti menentukan ide video, 

synopsis video, melakukan penelitian, analisis sistem, identifikasi 

masalah dan perancangan storyboard. Fungfi storyboard adalah 

mempermudah pada pembuat video dengan memahami sebuah alur 

cerita yang mau dibuat secara mudah dan juga menjaga video yang 

dibuat tidak berbeda dari sketsa cerita yang telah dirancang sebelumnya 

(Limbong, Tulenan, & Rindengan, 2017). 

2. Produksi, merupakan tahapan pengambilan gambar yang dimulai dari 

awal sampai akhir berdasarkan dari storyboard yang telah dibuat. 

3. Pasca Produksi, merupakan tahapan hasil produksi dimana telah 

mengambil hasil video yang telah direkam yang kemudian akan dikirim 

ke komputer untuk melakukan pengeditan dan pengujian pada video. 

2.3 Tools yang digunakan 

 Adapun beberapa Tools yang digunakan untuk membantu dan mendukung 

dalam perancangan Video Company Profile, yaitu: 
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2.3.1 Adobe Premiere CC 2017 

Adobe Premiere merupakan salah satu aplikasi software yang sangat 

popular yang telah digunakan di tempat umum yaitu rumah-rumah produksi, 

televisi dan praktisi dibidangnya secara luas dalam pengeditan video (Bentelu, 

Sentinuwo, & Lantang, 2016). Dalam proses pengeditannya hanya membutuhkan 

satu monitor, dimana pada tampilan Software Adobe Premiere telah disusun rapi 

dan baik sehingga tidak menyinggung pengguna dalam pengeditan filmnya.  

Tampilan Software Adobe Premiere terdiri dari: 

1. Tampilan Project, merupakan tampilan dimana pengguna membuka 

berkas file untuk melakukan pengeditan. 

2. Tampilan Viewer, merupakan tampilan pertunjukkan urutan susunan 

gambar yaitu film yang telah dibuka dari berkas file yang dipilih oleh 

pengguna. 

3. Tampilan Canvas, tidak berbeda jauh dengan tampilan viewer, akan 

tetapi tampilan ini merupakan tempat hasil karya filmeditan dari 

pengguna. 

4. Tampilan Effects, merupakan tampilan dimana pengguna akan 

menggunakan effect yang bagus dalam pengeditan film pengguna 

sehingga memberikan hasil yang bagus. 

5. Tampilan Timeline, merupakan tampilan tempat pengguna akan 

melakukan pengeditan pada film dengan menggunakan teknik DRAG 

and DROP yaitu teknik tarik menarik berkas yang diinginkan pengguna 

guna untuk mempermudah pengguna dalam menyusun urutan waktunya 

film. 
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6. Tampilan Audio Levels, adalah tampilan pengaturan tinggi rendahnya 

suara pada file yang diedit dalam tampilan timeline. 

7. Tampilan Tools, tampilan peletakkan sarana yang akan digunakan 

dalam pengeditan film. 

Fitur Adobe Premiere CC 2017 antara lain: 

1. Memudahkan pengguna dalam mengeditkan videonya  

2. Memotong bagian-bagian video yang tidak dibutuhkan. 

3. Menggabungkan video yang telah dipotong. 

2.3.2 Adobe Photoshop CC 2017 

Menurut Rumambi et al., (2015), Adobe Photoshop adalah software yang 

digunakan untuk memodifikasi gambar dan berfungsi dalam pengeditan gambar 

dan pemberian efek pada gambar. Adobe Photoshop sangat berguna dalam 

mengolah gambar yang berbasis bitmap, dengan menggunakan tool dan efek yang 

lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi.  

Adobe photoshop terdapat fitur yang dapat membantu dalam perancangan 

video company profile, yaitu: 

1. Dapat mengedit gambar. 

2. Dapat memotong bagian-bagian gambar yang tidak inginkan. 
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