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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian Sunarya, Nurasiah, dan Agustian (2017) tentang “Video 

Profile Sebagai Sarana Informasi Dan Promosi Studio Satu PT. Media Televisi 

Indonesia (METRO TV)”. Media informasi dan promosi yang digunakan Studio Satu 

Metro TV, hanya brosur dan melalui website resmi PT. Metro TV, jika hanya  

mengandalkan media informasi dan promosi tersebut maka belum cukup untuk di 

tunjukkan kepada audience, yang menginginkan penyajian informasi akurat, efektif, 

dan menarik untuk dilihat dari segi antarmuka maupun konten. Media yang cocok 

untuk memberikan informasi dan promosi Studio Satu PT.Metro TV adalah 

menggunakan video profile, dengan media video profile maka dapat memberikan 

beberapa akses informasi yang jelas, akurat, dan detail, sehingga dapat berguna dan 

bermanfaat bagi audience yang berminat untuk mengetahui informasi tentang Studio 

Satu PT.Metro TV. 

Menurut penelitian Astriyani, Lukmana, dan Irawan (2016), PT. Surya Toto 

Indonesia adalah perusahaan yang beroperasi dibidang manufaktur pembuatan produk 

sanitasi, perusahaan ini berkomitmen untuk terus menyagang pada produk yang 

superior, karyawan yang bermotivasi tinggi serta perluasan jaringan pemasaran di 

kalangan untuk menyediakan produk berbobot yang meningkatkan hidup masyarakat. 

Karena tujuannya untuk memperkenalkan identitas dan informasi yang terkait 

perusahaan maka sajian informasi yang disusun berbasis video company profile 
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sangat produktif, kemudian dalam perancangan media video company profile yang 

benar perlu diperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan PT.Surya Toto 

Indonesia. Hal tersebut harus sesuai dengan keinginan stakeholder, mulai dari 

pengambilan gambar, tampilan video, isi pesan dan penutup dengan tujuan untuk 

memperkuat media video company profile dalam mempromosikan produk sanitasi 

dan mengajak masyarakat untuk berlangganan dan menjadi pelanggan tetap dari PT. 

Surya Toto Indonesia. 

Menurut penelitian Jarwati (2013), Multimedia berkedudukan relavan dalam 

menyampaikan informasi baik dalam suara maupun visual, Commanditaire 

Vennontschap (CV) Terang Abadi Enterprise merupakan salah satu perusahaan jasa 

yang mempunyai visi menjadi event organizer, dimana belum mempunyai media 

promosi praktis dan mudah dipahami oleh pihak sponsor maupun masyarakat umum. 

Tujuan penelitian yaitu untuk merancang sebuha video profil, media promosi dan 

informasi tentang Commanditaire Vennontschap (CV) Terang Abadi Enterprise. 

Metodologi yang dipakai yaitu observasi, wawancara, pustaka, analisis, perancangan, 

capturing suara dan gambar, editing, uji coba dan imeplementasi. Menggunakan 

Adobe Premiere sebagai software editingnya kemudian melalui pembuatan video 

profil ini, hasil yang diperoleh digunakan sebagai dokumentasi sekaligus sebagai 

sarana promosi.  

Menurut penelitian Muhammad, Prawiradiredja, dan Fitriyah (2018) tentang 

“Corporate Value: Persona pada Company Profile PT. Kereta Api Indonesia”. Media 

untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai 

metode. Begitu juga dengan company profile, pesan komunikasi tentang perusahaan 
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dapat disampaikan melalui media secara tercetak, auditif maupun audio visual. Hal 

ini meliputi keberadaan institusi atau perusahaan, proses operasional kerja dan produk 

yang dihasilkan. Keberadaan institusi tercermin dari paparan visi dan misi perusahaan 

yang disampaikan secara audio visual. Penyampaian pesan visi misi dengan teknik 

pengambilan gambar yang variatif, desain grafis maupun narasi verbal (vokal) 

ataupun tertulis. 

Menurut penelitian Handayani, Latifah, dan Muzid (2018) tentang 

“Pengembangan Marketing Product Profile pada Cv Noor Mandiri Rotan”. CV Noor 

Mandiri adalah produsen furniture dengan bahan baku rotan dan pelepah pisang di 

Jepara. Daerah pemasarannya luas, yaitu mencakup seluruh wilayah Indonesia dan 

Malaysia, yang menyebabkan CV Noor Mandiri memerlukan sebuah strategi 

pemasaran yang lebih baik supaya dapat menambah jangkauan pemasaran. Alternatif 

yang dapat diterapkan untuk melakukan strategi pemasaran yaitu melalui digital 

marketing product profile yang diterapkan melalui video sehingga konsumen mampu 

melihat produk secara nyata. Tahapan perancangan meliputi pra-produksi, produksi 

dan paska produksi. Hasil dari penelitian berupa video product profile CV Noor 

Mandiri yang digunakan sebagai media promosi. 

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka ditampilkan tabel penelitian sebagai 

pembandingan penelitian terdahulu terhadap video yang akan dirancang (Lihat pada 

Tabel 1). 

Tabel 1: Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun penelitian Kesimpulan penelitian 

Sunarya, Nurasiah, dan 

Agustian 

2017 Dengan adanya video profil yang 

berbasis video maka informasi dan 
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promosi akan lebih jelas, akurat dan 

detail. 

Astriyani, Lukmana, dan 

Irawan 

2016 Dalam perancangan video company 

profile perlu diperhatikan faktor-faktor 

yang terlibat dengan perusahaan  

Jarwati 2013 Perancangan video company profile 

dengan menggunakan metodologi 

penelitian observasi, wawancara, 

pustaka, analisis, perancangan sistem, 

capturing suara dan gambar, editing,   

uji coba dan implementasi.  Kemudian 

perancangan video digunakan Adobe 

Premiere sebagai software editingnya 

Muhammad, 

Prawiradiredja, dan 

Fitriyah 

2018 Pesan dalam company profile dapat 

disampai dengan berbagai cara yaitu 

melalui media secara tercetak, auditif 

maupun audio visual 

Handayani, Latifah, dan 

Muzid 

2018 Tahap perancangan video company 

profile meliputi tahap pra produksi, 

produksi dan paska produksi. 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, penulis akan membuat 

sebuah proyek video company profile untuk membantu sebuah instansi atau 

perusahaan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produknya kepada 

masyarakat seperti yang dilakukan oleh Sunarya, Nurasiah, dan Agustian (2017), 

Astriyani, Lukmana, dan Irawan (2016), Jarwati (2013), Muhammad, Prawiradiredja, 

dan Fitriyah (2018), Handayani, Latifah, dan Muzid (2018) yang dimana terbukti 

berjalan dengan baik sesuai dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis. 

2.2 Landasan Teori  

Untuk memperkuat teori dalam penelitian ini, penulis membuat sebuah 

landasan teori yang merupakan kumpulan teori yang digunakan untuk memperkuat 

teori dalam suatu penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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2.2.1 Multimedia  

Teknologi informasi berperanan penting dalam menyampaikan pesan-pesan 

baik dalam bentuk teks, gambar maupun suara kepada user di dunia. Teknologi 

informasi yang berkembang pesat saat ini ialah multimedia. Multimedia sudah 

mengubah pemakai untuk berinteraksi dengan komputer melalui penggabungan 

media teks, gambar, suara, animasi dan video menurut Wajiyanto dan Hananto 

(2013). Multimedia merupakan integrasi yang terdiri dari kombinasi beberapa media 

digital seperti electronic text, graphics interface, moving images, dan sound masuk ke 

dalam struktur komputerisasi digital yang memungkinkan pengguna untuk 

berinteraksi dan bernavigasi, dengan tujuan tertentu menurut Winaryono dan 

Setiawan (2015) 

Teknologi multimedia terdapat beberapa komponen yang dapat digunakan 

dan digabungkan, komponen-komponen multimedia tersebut sebagai berikut: 

1. Teks 

Teks ialah suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kalimat untuk 

menjelaskan suatu kejadian atau materi pembelajaran untuk dapat dipahami 

oleh orang yang membacanya. Teks merupakan lantas dari pengolahan kata 

dan informasi yang berlandas  multimedia, serta bentuk data multimedia yang 

paling mudah disisihkan dan dikontrol menurut Winaryono dan Setiawan 

(2015). 

2. Gambar 

Gambar adalah penyampaian informasi dalam bentuk visual yang berasal dari 

reproduksi bentuk asli ke dalam dua dimensi baik berupa foto maupun lukisan 
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yang mampu menyampaikan informasi dari pemberi ke penerima informasi 

menurut Permana dan Indihadi (2018). Salah satu bentuk multimedia yang 

memegang peranan sangat penting dalam bentuk informasi visual yaitu 

gambar. Gambar memiliki beberapa jenis format yaitu JPG, PNG, Bitmap, 

GIF dan lain-lain menurut Nurhasanah, Budiman, dan Sharif (2017). 

3. Video 

Video merupakan suatu media audio visual yang terdiri dari sekumpulan 

objek yang bergerak disertakan dengan audio yang sesuai. Video mampu 

membuat gambar bergerak, menyajikan informasi, memaparkan terjadinya 

sebuah proses, menjelaskan konsep yang menarik kepada pengguna dengan 

daya tarik sendiri menurut Luhulima, Degeng, dan Ulfa (2017). Video analog 

terdiri atas beberapa ekstensi, antara lain: VHS, S-VHS, Beta, Hi-8. 

Sedangkan, video digital memiliki berbagai format, diantaranya: Digital 8, 

AVI, MOV, MPEG1 (VCD), MPEG2 (DVD) DV, MPEG4, dan lainnya. 

Perbedaan antara video analog dan digital terletak pada ukuran rekaman 

gambar/resolusi dan aliran data per detiknya menurut Putri (2017). 

4. Animasi 

Animasi adalah proses membuat sebuah objek yang dasarnya mati kemudian 

secara berurutan disusun dengan posisi yang berbeda sehingga seolah-olahnya 

hidup dengan sebuah sequence gambar yang ditampilkan dalam timeline 

tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi bergerak menurut Orvilla dan Santoso  

(2018). 
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5. Audio  

Audio didefinisikan sebagai sinyal elektrik yang membawakan bunyi, audio 

digital menggunakan sinyal digital untuk menghasilkan bunyi, dengan adanya 

audio di multimedia informasi akan lebih mudah dipahami oleh seseorang 

menurut Ashari dan Faisol (2017). 

Menurut Trinawindu, Dewi, dan Narulita (2016), multimedia dikategorikan 

menjadi dua jenis, yaitu multimedia linear dan interaktif, yang dimaksud dengan 

multimedia linear adalah multimedia terstruktur yang memiliki satu rangkaian cerita 

berurutan sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapkan 

dengan tool kontrol dan bisa dioperasikan oleh pengguna. Apabila multimedia 

digunakan dengan baik dan benar, dapat memberikan manfaat kepada pengguna, 

berikut adalah manfaat multimedia: 

1. Mempermudah penyajian informasi dan pesan kepada pengguna. 

2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan sumber daya pengguna. 

3. Meningkatkan kreativitas, memperkaya pengalaman, dan meningkatkan 

keterampilan. 

4. Memberikan informasi multidimensi kepada organisasi. 

Untuk membuktikan kelayakan penggunaan multimedia dilakukan studi kasus 

pada DW Coffee Shop Malang, yaitu mengenai kelayakan publikasi video profil 

produk DW Coffee Shop Malang. Menurut Juang dan Istining (2015) sebelum 

melakukan penelitian penulis perlu mengumpulkan data dengan teknik observasi, 

kuisioner, dan wawancara. Observasi dalam penelitian ini yaitu pengamatan tentang kedai 

kopi DW Coffee Shop Malang dan meminta pendapat kepada pemilik, karyawan DW Coffee 
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Shop Malang, dan beberapa pengunjung yang sering datang ke DW Coffee Shop Malang 

mengenai video profil produk yang telah dibuat. Pengujian desain dan sistem dilakukan 

dengan cara menyebar sejumlah 15 kuesioner yang berisi tentang pernyataan-pernyataan 

mengenai video profil produk, kepada 15 responden terdiri dari 5 ahli komputer, 5 ahli 

pemasaran, dan 5 pengguna atau calon konsumen. Berikut adalah hasil penyebaran kuisioner: 

1. Sebanyak 40% responden setuju dan 60% responden sangat setuju bahwa video 

profil produk DW Coffee Shop Malang memiliki musik latar yang menarik.  

2. Sebanyak 73% responden setuju dan 27% responden sangat setuju bahwa video 

profil produk DW Coffee Shop Malang memiliki warna teks yang menarik.  

3. Sebanyak 7% responden menyatakan cukup, 73% responden setuju, dan 20% sangat 

setuju bahwa video profil produk DW Coffee Shop Malang memiliki efek transisi 

yang menarik.  

4. Sebanyak 60% responden setuju dan 40% responden sangat setuju bahwa video 

profil produk DW Coffee Shop Malang memiliki daya tarik. .  

5. Sebanyak 13% responden setuju dan 87% responden sangat setuju bahwa video 

profil produk DW Coffee Shop Malang tentang informasi pembuatan kopi  yang 

mudah dipahami dan mengerti .  

6. Sebanyak 87% responden setuju dan 13% responden sangat setuju bahwa video 

profil produk DW Coffee Shop Malang, setelah melihat video bahwa para pemirsa 

memiliki keinginan untuk datang mencoba ke kedai.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penilaian dari hasil penyebaran kuesioner dari 

keseluruhan dimensi EPIC responden menyatakan 11% Cukup, 64% Setuju dan 25% Sangat 

Setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa video profil produk DW Coffee Shop Malang yang 

berbasis multimedia layak untuk dipublikasikan. 
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2.2.2 Sinematografi  

 Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris Cinematography yang 

berasal dari bahasa Latin kinema „gambar‟. Sinematografi merupakan bagian ilmu 

yang menerangkan tentang metode menangkap gambar dan menggabungkan gambar 

sehingga menjadi sebuah susanan gambar yang mampu menyampaikan konsep. 

Sinematografi mempunyai objek yang idealis dengan fotografi dimana menangkap 

pantulan cahaya yang mengenai benda, karena objeknya idealis maka peralatannya 

tidak berbeda. Perbedaannya yaitu peralatan fotografi menangkap gambar tunggal, 

sedangkan sinematografi menangkap susunan gambar. Penyampaian konsep pada 

fotografi memanfaatkan gambar tunggal, sedangkan sinematografi memanfaatkan 

susunan gambar, jadi sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan metode 

penyusunan gambar atau dalam sinematografi disebut montase menurut Maahury 

(2015). 

 Adapun beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengambilan gambar 

dan video diantaranya sebagai berikut: 

A. Jenis Shoot 

Menurut Tazkiyyah dan Wulan (2017), teknik pengambilan gambar melalui 

kamera memberikan kesan yang berbeda- beda. Berikut ini beberapa jenis 

shot antara lain: 

1. Extreme Close Up  

Metode pengambilan gambar sangat dekat, dan hanya menampilkan 

bagian tertentu dari objek untuk mendapatkan detail suatu objek. 
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2. Close Up 

Ukuran gambar hanya dari ujung kepala sampai leher untuk memberikan 

gambaran jelas pada objek. 

3. Medium Close-Up  

Gambar yang diambil seukuran dari ujung kepala sampai dada yang 

berfungsi untuk menegaskan profil seseorang. 

4. Mid Shot  

Pengambilan gambar seukuran kepala sampai pinggang untuk 

memperlihatkan sosok objek secara jelas. 

5. Knee Shot  

Pengambilan gambar seukuran dari kepala sampai lutut dimana tidak 

berbeda jauh dengan Mid Shot. 

6. Full Shot  

Pengambilan gambar secara penuh dari kepala sampai kaki untuk 

memperlihatkan objek berserta lingkungan sekitarnya. 

7. Long Shot  

Pengambilan gambar secara luas melebihi Full Shot untuk menunjukkan 

objek dengan latar belakangnya. 

8. Extreme Long Shot  

Pengambilan gambar melebihi tingkat Long Shoot, yang menampilkan 

lingkungan objek secara utuh. Fungsinya untuk menunjukkan bahwa 

objek dan bagian dari lingkungannya. 
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B. Camera Angles  

Menurut Firdaus (2018), sudut pandangan pengambilan gambar dapat 

memberikan makna yang berbeda, adapun sudut pengambilan gambar 

meliputi: 

1. Bird’s Eye Level  

Sudut ini terlihat dari bagian atas suatu scene, biasanya digunakan untuk 

establishing bersamaan dengan extreme long shot. 

2. High Angle  

Sudut pandang ini, kamera terletak di atas aktor, posisi aktor melihat ke 

objek. Posisi ini memberikan kesan bahwa karakter lemah, takut dan 

tunduk. 

3. Eye Level  

Sudut pandang berada sejajar dengan tinggi subyek. Sehingga bila aktor 

melihat kearah kamera dan tidak akan melihat ke atas atau bawah. Sudut 

pandang ini sifatnya natural. Tidak ada kesan dramatis.  

4. Low Angle  

Sudut pandang ini diletakkan di bawah mata actor, dan lawan bicara aktor 

tersebut terkesan memandang aktor tersebut lebih tinggi. Sudut pandang 

seperti ini memberikan kesan dominan, agresif dan berkuasa. 

C. Camera Movement  

Adapun camera movement menurut Panjaitan, Prayanto, dan Dian (2014) 

antara lain: 
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1. Panning  

Gerakan kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya bertumpu pada satu 

titik. 

2. Tilt  

Gerakan kamera dari atas ke bawah atau sebaliknya bertumpu pada 

satu titik. 

3. Zoom  

Gerakan maju untuk melihat detail yang disebabkan oleh permainan 

lensa dengan posisi kamera tidak bergerak. 

4. Tracking  

Gerakan kamera yang mengikuti objek dan fokus pada objek untuk 

memberikan efek 3D. 

5. Crane Shot  

Gerakan kamera secara stabil dengan menggunakan alat mekanik atau 

crane. 

2.2 3 Company Profile 

Company profile adalah salah satu media promosi dan komunikasi 

perusahaan atau institusi untuk mengintroduksi, baik itu produk perusahaan atau 

institusi itu sendiri, biasanya company profile memperlihatkan keunggulan utama dari 

gambaran suatu instansi itu sendiri, media yang digunakan pun berbagai macam, baik 

itu dalam media cetakan maupun audio visual. company profile dicari oleh 

masyarakat untuk mengetahui gambaran umum dan informasi suatu instansi karena 

menyajikan sejumlah informasi yang akurat berupa teks, gambar, audio, video, dan 
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animasi yang mampu memikat perhatian audience menurut Andri, Budiman, dan 

DedyIrfan (2016). 

 Menurut Soegijanto dan Lestari (2016), terdapat beberapa fungsi company 

profile, antara lain: 

1. Company profile sebagai representasi perusahaan yang menggambarkan 

tentang perusahaan kemudian menjadi sarana untuk yang mewakili 

perusahaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. 

2. Dapat membantu komunikasi lisan agar menciptakan pengertian serta 

pemahaman yang akurat dan lengkap. 

3. Dapat menghemat waktu transaksi klien karena pihak yang terlibat 

dengan bisnis tidak perlu mempertanyakan tentang produk, pasar, visi dan 

misi, dan lokasi perusahaan karena sudah dapat dipelajari melalui 

company profile sebelumnya. 

4. Membangun identitas dan citra kerjasama kepada masyarakat.  

Isi company profile melibatkan beberapa hal, kemudian juga disesuaikan 

dengan sasaran maupun tujuannya. Adapun isi company profile menurut Laksono, 

Damayanti, dan Petra (2013), yaitu: 

1. Sejarah perusahaan, meliputi tentang jajaran direksi, pendiri perusahaan,  

proses berkembangnya perusahaan, dan waktu berdirinya perusahaan. 

2. Filosofi perusahaan, dapat dikatakan juga sebagai pandangan dasar 

perusahaan. 

3. Budaya perusahaan yang merupakan konsep dan nilai kunci bersama untuk  

membentuk citra keanggotaan perusahaan. 
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4. Sambutan dari pimpinan (Direktur Utama) tentang segala hal yang  

berpengaruh pada aktivitas perusahaan dan rencana kedepannya. 

5. Identitas perusahaan yang mempunyai logo, uniform, kantor dan interior 

gudang, kualitas cetakan atau kualitas audio visual. 

6. Visi, Misi, dan Strategi perusahaan yang termasuk komitmen perusahaan 

untuk meraih kesuksesan.  

7. Alamat cabang. Banyaknya cabang perusahaan dibeberapa tempat 

menunjukkan jalur distribusi yang merata dan mencerminkan kebesaran dan 

prestasi perusahaan. 

8. Gambaran SDM(Sumber Daya Manusia). Memuat orang-orang dibalik 

operasional perusahaan, personel figur pengendali jajar manajemen termasuk 

tokoh berprestasi dimasyarakat yang berkaitan dengan perusahaan. 

9. Sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Dalam dunia bisnis, 

pelayanan pelanggan merupakan kunci utama kesuksesan. Kelebihan 

perusahaan dalam pelayanan dapat membedakan perusahaan kepada 

kompetitornya. 

10. Prestasi dan keunggulan perusahaan, termasuk segala hal yang telah 

dilakukan perusahaan tentang untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat 

menuntut bukan hanya kualitas produk atau jasa, tetapi juga apa yang bisa 

dilakukan perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan 

masyarakat. 

11.  Annual report perusahaan, termasuk informasi laba rugi perusahaan 

menunjukkan kesehatan perusahaan. 
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12. Deskripsi tentang produk atau jasa utama yang ditawarkan perusahaan 

mengenai pasar, lokasi pabrik, distributor, market share, grafik pertumbuhan 

usaha. 

13. Program pengembangan masa depan. Termasuk pelatihan, rencana 

perkembangan produk, perkembangan pasar, dan sebagainya. 

2.3 Tools yang digunakan  

Adapun aplikasi yang digunakan antara lain: 

2.3.1 Sparkol VideoScribe 

 Sparkol VideoScribe adalah perangkat lunak komputer yang menggunakan 

animasi papan tulis untuk menulis secara otomatis, kemudian hasil akhir dari 

videoscribe dapat mengembangkan file dalam bentuk quick time video, flash video, 

format gambar jpeg dan png menurut Basuki dan Sholeh (2018). Aplikasi videoscribe 

menyajikan konten dengan memadukan suara, gambar, dan desain, kemudian fitur 

yang disediakan beragam dengan tampilan interface videoscribe tersedia beberapa 

ikon untuk menyimpan, memilih, dan meng-import gambar, teks, suara, warna latar 

papan animasi, jenis animasi tangan, bentuk pulpen dan lainnya menurut Edison 

(2017). 

2.3.2 Adobe Premiere Pro 

 Adobe Premiere Pro adalah salah satu program pengolahan video yang 

digunakan berbagai kalangan terutama yang suka pengkajian dalam video editing. 

Program Adobe Premiere Pro banyak digunakan oleh perusahaan Animasi/Sinetron, 

Broadcasting, dan Televisi menurut Pura, Darmawiguna, dan Putrama (2017). Selain 

dari itu Adobe Premiere Pro juga memiliki banyak fitur dan kelebihan, yaitu support 
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HD video (High Definition), timeline yang memiliki 99 kolom video dan audio, 

mudah dalam membuat title, video effect dapat di-custom, tahan crash, ada Adobe 

Media Encoder, mempunyai ketelitian hingga 0.01 detik, dapat rendering video tanpa 

suara, dan sebagainya menurut Sugihartini, Agustini, dsn Pradnyana (2017). 

2.3.3 Cool Edit Pro 2.0 

 Cool Edit Pro adalah program sound editing yang cukup popular karena 

memiliki banyak fitur filter suara, multi-track editing dan kemampuan yang dapat 

menangani berbagai macam format kompresi audio dengan kecepatan pemrosesan 

yang baik kemudian mampu mengedit suara dari beberapa sumber audio untuk 

dicampurkan menjadi satu output, selain itu Cool Edit Pro juga memiliki fitur real-

time editing dimana saat klik tombol preview dapat menambahkan gain audio, efek 

echo, dan mengatur tempo menurut Waskito (2014). 

 

 

 


