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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Menurut penelitian Fitriyanti (2016) Pabrik Gula Cepiring merupakan pabrik 

gula peninggalan di masa penjajahan Belanda. Tahun 2007, pabrik gula ini kembali 

beroperasi dan ditetapkan sebagai objek wisata di Kendal. Keberadaan pabrik gula ini 

sebagai objek wisata belum diketahui oleh banyak orang, mereka beranggapan Pabrik 

Gula Cepiring hanya sebatas pabrik yang memproduksi gula. Kurangnya informasi 

mengenai objek wisata tersebut membuat masyarakat, terutama masyarakat Kendal 

tidak mengetahui tempat wisata tersebut. Maka dari itu, dibuatlah media penyebaran 

informasi dan promosi berupa Company Profile dalam bentuk booklet dan video 

sehingga diharapkan dapat mempromosikan tempat wisata Pabrik Gula Cepiring 

kepada masyakat terutama masyarakat Kendal. 

 Menurut penelitian Sutrisno & Aziz (2014) Pembuatan video profil sebagai 

sarana untuk informasi, dokumentasi dan promosi tentang Sekolah Dasar Negeri 

Menadi, dan juga terdapat metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan 

kepustakaan. 

 Menurut penelitian Wahyuni, Miftahurrachmah, & Purwa (2017) Hotel Narita 

Tangerang memerlukan sarana media informasi untuk memperkenalkan fasilitas, 

pelayan serta penunjang promosi jasa pelayanan hotel. Hasil dari observasi dan 

wawancara kepada pihak hotel Hotel Narita Tangerang bahwa pihak penyelenggara 
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jasa penginapan tersebut ingin meningkatkan image jasa layanan penginapan sekaligus 

dapat mempromosikan Hotel Narita Tangerang. Oleh karena itu, dibuatlah Media 

Company Profile dengan tujuan sebagai media pengenalan sekaligus menjadi media 

promosi bagi Hotel Narita Tangerang. 

Menurut penelitian (Watulinga, Ugiarto, & Cahyono, 2017) Pembuatan media 

video profil pada Perusahaan Amplang UD. Taufik Jaya Makmur bertujuan sebagai 

media pengenalan profil perusahaan pembuatan Amplang serta memperkenalkan 

produk ini sebagai makanan khas Kalimantan ke masyarakat umum. 

Menurut penelitian Ekasari (2014) dikarenakan penggunaan media sosial  yang 

berkembang seperti twitter  dan facebook agar dapat mencakup perusahaan untuk 

mengikuti perkembangan dalam berkomunikasi. Perangkat sosial media adalah hal 

yang tidak pernah bisa lepas dari aktivitas seorang internet user. Promosi adalah salah 

satu bauran dari dunia pemasaran dikarenakan promosi sangat pengaruh terhadap 

tingkat penjualan yang maksimal. Meskipun produk tersebut sudah di pasarkan dengan 

baik dengan harga yang terjangkau serta mudah di diperoleh, jika tidak dilakukan 

dengan promosi yang baik maka tingkat penjualan suatu produk tidak begitu signifikan. 

Maka dari itu, upaya yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Jambi adalah menggunakan 

promosi pemasaran berbasis sosial media dengan cara memasang iklan di jejaring 

sosial melalui media internet. 

Berikut adalah Tabel 1 yang berdasarkan jurnal yang digunakan oleh penulis 

dalam laporan ini. 
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Tabel 1: Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun 

Penelitian 

Kesimpulan Penelitian 

Fitriyanti 2016 Pembuatan company profile dalam bentuk 

video dapat bermanfaat dalam 

mempromosikan tempat wisata Pabrik 

Gula Cepiring sebagai tempat wisata ke 

masyarakat Kendal. 

Sutrisno & Aziz 

 

2014 Metode yang digunakan dalam pembuatan 

video profil sekolah yaitu: observasi, 

keperpustakaan, dan wawancara. 

Wahyuni, 

Miftahurrachmah, 

& Purwa 

2017 Pembuatan Company Profile diharapkan 

dapat meningkatkan image atau 

pemasaran suatu perusahaan. 

Watulinga,Ugiarto, 

& Cahyono 

2017 Pembuatan video profil perusahaan 

bermanfaat sebagai media pengenalan 

produk dan pengenalan profil perusahaan 

ke masyarakat luas. 

Ekasari 2014 Penggunaan media sosial sebagai media 

promosi bertujuan untuk meningkatkan 

penjualan 

 

Berdasarkan hasil oleh penelitian tersebut, penulis akan mengembangkan 

sebuah video Company Profile sebagai media promosi yang  menarik perhatian 

masyarakat (Fitriyanti, 2016), dengan menggunakan beberapa metode salah satunya 

adalah observasi (Sutrisno & Aziz, 2014), hasil dari observasi diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pembuatan video Company Profile agar dapat 
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meningkatan pemasaran suatu perusahaan (Wahyuni et al., 2017). Pembuatan video 

profil ini sebagai media untuk memperkenalkan produk dan profil perusahaan ke 

masyarakat umum (Watulinga et al., 2017), penulis menggunakan media sosial sebagai 

media promosi karena dianggap lebih efektif dalam meningkatkan angka penjualan 

(Ekasari, 2014). 

  

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Multimedia 

Menurut Darmawan, Setiawati, Supriadie, & Alinawati (2016) multimedia 

adalah gabungan berbagai macam media yang berupa graphic, text, video, audio, dan 

animation yang saling berintegrasi dengan penyampaian informasi dari sender ke 

receiver. 

Multimedia dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu: 

1. Multimedia Linear 

Multimedia Linear adalah suatu multimedia yang tidak dapat dikontrol oleh 

pengguna karena multimedia ini berjalan dengan sekuensial atau berurutan. 

Contohnya: Tayangan televisi, film. 

2. Multimedia Interaktif 

Multimedia Interaktif adalah suatu multimedia yang dapat dioperasikan atau 

dikontrol oleh user, sehingga user bisa memilih apa saja yang ingin dijalankan. 

Contoh: Multimedia pembelajaran interaktif & Aplikasi game. 

Menurut Purwanto & Hanief (2016) terdapat 5 elemen Multimedia,yaitu: 
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1. Teks 

Teks adalah bentuk data dalam multimedia yang cukup mudah disimpan serta 

mudah dikontrol. Kata, kalimat atau narasi dalam multimedia yang dapat menyajikan 

sebuah bahasa yang dibentuk dengan teks. Teks merupakan symbol visual yang 

digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam ukuran, 

warna dan jenis bentuk atau tipe sebagai contoh: Times New Roman, Arial, Comic San 

MS.1 

2. Image (grafik) 

Grafik merupakan sebuah medium yang ditampilkan secara visual. Gambar 

biasanya disajikan melalui layar monitor atau televisi dan media kertas. Grafik bisa 

saja menyajikan kenyataan atau hanya berbentuk iconic. Contoh dari gambar bergerak 

adalah animasi, video dan film. Format dalam image terdiri dari: Microsoft bitmap 

(bmp), Tagged Image File Format (TIFF), Joint Photographic Expert Group (JPEG), 

Graphic Interchange Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), Kodak Photo 

CD (PCD). 

3. Bunyi (audio) 

Sebuah medium yang berbasis suara yang dapat didengar oleh indera 

pendengaran. Contohnya: sound effect, lagu, narasi dan backsound. Format dalam 

audio terdiri dari: MP3, WAV (Wave), WMA (Windows Media Audio), AAC (Advanced 

Audio Coding), Ogg Vorbis, MIDI (Musical Instrument Digital Interface), AMR 

(Adaptive Multimedia Rate). 
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4. Video 

Video membuat sebuah aplikasi multimedia menjadi hidup dengan 

mengabungkan beberapa gambar maupun animasi. Bentuk file video berupa format 

seperti MP4, 3GP, AVI, MKV, WMP, DAT, dan MPEG. 

5. Animasi 

Animasi merupakan gabungan potongan-potongan gambar yang digerakan 

pada layar sehingga dapat memberikan tampilan aplikasi multimedia terlihat hidup. 

 

2.2.2 Sinematografi 

Menurut Kardewa & Siahaan (2017) Cinematography yang berasal dari bahasa 

latin kinema. Sinematografi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai teknik 

menangkap gambar dan mengabungkannya menjadi suatu rangkaian gambar untuk 

dapat menyampaikan suatu ide. Menurut Kardewa & Siahaan (2017) ada 3 tahapan 

proses produksi sebagai berikut: 

1. Pra Produksi 

Fase ini merupakan fase paling utama dalam memproduksi sebuah film ataupun 

animasi. Dalam fase ini biasanya dimulai dengan menentukan ide film dan tema, 

setelah itu menyusun sinopsis, melakukan riset, alisis sistem, identifikasi masalah dan 

menyusun storyboard (Kardewa & Siahaan, 2017). 

2. Produksi 

Pada fase ini merupakan tahap lanjutan dari proses pra produksi, pada fase 

produksi konsep yang dibuat mengikuti sesuai tahap pra produksi yang akan 

dilaksanakan pada fase ini. Dalam proses produksi ini, kegiatan yang akan dilakukan 
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antara lain pengambilan gambar yang menyeluruh dari awal sampai akhir mengikuti 

storyboard (Kardewa & Siahaan, 2017). 

3. Pasca Produksi 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir pada pembuatan film. Ketika tahap 

produksi sudah selesai, maka akan dilakukan tahap pengeditan dengan software, 

melakukan rendering dan melakukan implementasi. (Kardewa & Siahaan, 2017). 

Adapun beberapa teknik pengambilan gambar yang dapat digunakan dalam 

videografi menurut Prasetyo & Setyadi (2017) yaitu: 

1. Extreme Long Shot 

Teknik ini dapat digunakan untuk mengambil pemandangan yang sangat jauh 

dari suatu objek. 

2. Long Shot 

Teknik ini dapat digunakan untuk membantu komposisi antara actor dengan 

lingkungannya sehingga memiliki keseimbangan dalam frame-nya. 

3. Medium Close Up 

Teknik ini dapat digunakan untuk memperlihatkan secara lebih detail ekspresi 

talent seseorang dalam suatu adengan. 

4. Close-Up 

Teknik ini dapat digunakan untuk memperlihatkan ekspresi wajah dengan jelas 

serta gesture secara detail. 
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2.2.3 Media Sosial 

Menurut Aditya (2015) media sosial merupakan perkembangan dari 

teknologi baru berbasis online yang memungkinkan semua orang untuk saling  

berpartisipasi, berkomunikasi, saling menukar pendapat dan membentuk suatu 

komunitas secara online. Media sosial juga berperan penting sebagai media 

promosi dikarenakan media sosial mememainkan peran komunikasi yang luas, 

sehingga dapat menjangkau pengguna yang luas jika melakukan promosi dengan 

produk yang ingin ditawarkan. 

Facebook adalah salah satu media sosial yang sering digunakan saat ini, 

facebook dapat berkomunikasi sekaligus dapat mempromosikan suatu produk. 

Facebook yang kini telah lengkap dengan sistem Facebook ads (Facebook 

Advertising) menjadikan semakin mudah untuk mempromosikan suatu produk. 

Facebook Ads adalah suatu sistem yang dibuat oleh facebook untuk beriklan di 

facebook sehingga memungkinkan pengguna facebook dapat membuat iklan sesuai 

target customer yang diinginkan.Facebook ads ini dapat menjadi suatu inspirasi 

bagi para pengusaha untuk mendorong kreativitas mereka dalam usaha memacu 

penjualan mereka,dengan semakin luasnya jejaring sosial yang dibentuk oleh 

facebook tentunya akan lebih efektif dan meningkatkan semakin banyak calon 

pelanggan yang digeluti oleh pengusaha (Asnawi et al., 2017). 

2.2.4 Company Profile 

Menurut Fitriyanti (2016) Company profile merupakan sebuah data berupa 

profil dari sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Sebuah company profile 

biasanya ditujukan untuk calon pelanggan maupun client dalam memperkenalkan 
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sebuah perusahaan agar dapat menyakinkan calon pelanggan terhadap suatu produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. 

Menurut (Laksono, Lasiman, & Damayanti Nala, 2013) company profile terdapat 

berbagai macam bentuk yaitu: 

1. Jenis text Company Profile. Company Profile ini berisikan text  dan yang harus 

diperhatikan didalam pembuatan company profile ini adalah berurutan 

penyampaian dengan penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang 

lain. 

2. Bentuk graphic company profile. Graphic bersifat lebih bervariasi daripada 

bentuk teks dikarenakan graphic menggabungkan unsur teks dan gambar secara 

harmonis. 

3. Bentuk video company profile. Dalam bentuk video, company profile lebih 

bersifat multimedia yang dibangun dari sebuah konsep dan storyboard. 

Umumnya video company profile berdurasi singkat sehingga konsepnya harus 

matang agar dapat menyampaikan pesan yang jelas dengan tampilan yang 

singkat. 

4. Bentuk interactive company profile. Bentuk ini berbasiskan konsep interaktif, 

jenis ini menititberatkan pada interaktifitas, sehingga penikmat company 

profile menjadi lebih terlibat untuk memilih informasi yang dibutuhkan. 

5. Bentuk Company Profile ini disalurkan melalui website yang memiliki titik 

perbedaan sendiri dari segi desain dan isi dari  proyek tersebut. 

Menurut (Laksono et al., 2013)  Company Profile dapat bermanfaat adalah sebagai 

berikut: 
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1. Perwakilan perusahaan 

Company profile merupakan gambaran mengenai perusahaan yang bisa 

menggambarkan dan membangun citra perusahaan supaya masyarakat 

mempunyai pengetahuan tentang sebuah perusahaan. 

2. Communications 

 Dipergunakan sebagai alat media untuk melengkapi percakapan lisan demi 

terciptanya keharmonisan dalam berkomunikasi. 

3.  Waktu 

Dengan isi video company profile maka pihak yang berkaitan mengenai 

perusahaan bisnis tidak menanyakan lagi secara detail mengenai informasi 

perusahaan karena sudah dicantumkan didalam isi video tersebut. 

4. Membangun identitias perusahaan 

Video Company Profile yang dibuat dengan jelas dan detail yang 

melambangkan perusahaan di mata masyarakat sebagai perusahaan yang 

berkomitmen. 

Berikut  adalah elemen-elemen yang  terdapat didalam  Company Profile antara 

lain: 

1. Sejarah perusahaan, yang mencakup pendiri perusahaan, proses 

pengembangan, dan jajaran direksi. 

2. Filosofi perusahaan disebut sebagai pandangan dasar-dasar perusahaan. 

3. Budaya perusahaan 

4. Sambutan pimpinan perusahaan  

5. Prestasi dan pengembangan perusahaan tersebut. 
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6. Misi dan visi perusahaan. 

7. Identitas perusahaan, yang termasuk Interior gedung perusahaan dan tata cara 

proses kerja perusahaan. 

2.3 Tools yang digunakan 

2.3.1 Adobe Photoshop CS 6 

 Menurut Maryani (2015) Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak yang 

digunakan sebagai editor gambar-gambar atau foto tujuannya untuk memperbaiki 

tampilan desain agar terlihat lebih menarik dan memberikan efek gambar yang 

berkesan menarik. Beberapa fitur dari Adobe Photoshop CS 6 adalah: 

1. Content Aware Move 

Yang berfungsi untuk menghilangkan objek dari foto atau memindahkan objek 

tersebut dari titik pertama ke titik kedua. 

2. Blur Gallery 

Dengan fitur ini, kita dapat mudah mensimulasikan foto blur pada objek tanpa 

menggunakan plugin lagi. 

3. Auto Recovery 

Fitur ini akan secara otomatis menyimpan pekerjaan kita setiap 10 menit. 

4. Crop Tool 

Crop tool berfungsi untuk memotong foto visual anda. 

2.3.2 Adobe Premier Pro CS 6 

 Menurut Nurhardian, Ferdiansyah, & Dwiyatno (2015) Adobe Premiere 

merupakan perangkat lunak yang sangat popular digunakan dalam pengeditan sebuah 

video. Adobe premiere sering digunakan oleh produksi film. Fungsi utamanya adalah 
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untuk menyusun gambar, video dan audio, agar hasil video tersebut menjadi lebih 

menarik. Adobe Premier Pro CS 6 memiliki fitur antara lain, trim (alat pemotong klip) 

monitor, capture monitor, dan title (Pembuat teks judul) Monitor. 

 

2.3.3 Videoscribe 

Menurut Sukoyo & Widodo (2017) videoscribe merupakan software yang 

digunakan dalam  membuat animasi tulis tangan yang seolah-olah sedang menulis di 

papan dalam bentuk video. Software ini dikembangkan oleh Sparkol perusahaan di 

inggris pada tahun 2012. Videoscribe dapat membantu untuk membuat sebuah pegantar 

pembelajaran animasi yang menarik.  Fitur yang terdapat dalam videoscribe antara lain, 

Add an Image to the canvas (memasukkan gambar), Add text to the canvas (pembuat 

teks), Add a chart to the canvas (memasukkan diagram), Add music to the canvas 

(memasukkan lagu ke kanvas)  


