
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 
 

Penelitian Widiawati & Syafii (2017) yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan 

Promosi Penjualan Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Keputusan Pembelian 

pada Laundry 5ASEC Cabang Makassar. Metodologi penelitian yang digunakan untuk 

data sekunder dengan prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan penelitian tersebut, dapat 

memperkuat dan berkembang untuk Laundry 5ASEC. 

Penelitian Chilyatunnisa (2016) yang berjudul Pengembangan Bisnis Melalui 

Model Waralaba Syari'ah di Laundry Polaris Semarang. Metode penelitian yang 

dilakukan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Polaris dapat 

memberikan informasi dan. Hasil akhir penelitian ini dapat menjadi media promosi 

sebagai video dokumentasi dapat meningkatkan popularitas laundry Polaris Semarang. 

Menurut Sunarya, Kusumaninggar, & Syahputra (2017) berjudul Perancangan 

Media Promosi Video Profile Pada SMA Negeri 15 Kota Tangerang. Metodologi 

penelitian yang akan digunakan adalah Observasi, Pustaka, Wawancara. Proses 

Metode Konsep Produksi Media yaitu Pre Produksi, Produksi dan Pos Produksi. 

Melalui perancangan video profile ini diharapkan akan meningkatkan kepeminatan 

calon siswa atau siswi baru, meningkatkan citra sekolah agar SMA Negeri 15 Kota 

Tangerang dapat dikenal secara luas. 

Penelitian Wenten, Darmawiguna, & Pradnyana (2017) yang berjudul Film 

Dokumenter Pembayaran Kaul Dengan Bulu Geles Di Desa Tambakan Kecamatan 

Kubutambahan Kabupaten Buleleng, Metode penelitian yang digunakan dalam film 

dokumenter pembayaran kaul dengan bulu geles di desa Tambakan menggunakan 

metode cyclic strategy. Metode cyclic strategy merupakan sebuah metode untuk 

menampung sebuah feedback sebelum dilanjutkan tahap berikutnya. 

Penelitian Agita (2016) yang merancang Company Profile dan Media 

Pendukung Promosi Tanjung Plaza Hotel Tretes. Company Profile merupakan 

gambaran umum untuk menyampaikan dan menginformasikan semua hal tentang nilai- 
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nilai positif dalam suatu perusahaan. Diharapkan dapat mempromosikan Tanjung Plaza 

Hotel kepada audience secara tidak langsung. 

Dari studi pustaka di atas, maka disimpulkan table tinjauan pustaka sebagai 

perbandingan penelitian terdahulu terhadap proyek terkait yang akan dikembangkan 

(Lihat Tabel 1). 

Tabel 1 Kesimpulan Tinjauan Pustaka 
No Nama Tahun Kesimpulan 

1 Lusyani Sunarya, 
Rindang 
Kusumaninggar, 
Adrian Syahputra 

2017 Metodologi Penelitian yang digunakan berupa 
Observasi, Pustaka, Wawancara. 

2 Andi Widiawati, 
Muhammad Iwan 
Syafii 

2017 Metode penelitian tersebut dengan menggunakan 
metode wawancara, dokumentasi dan observasi 

3 Komang Gede 
Wenten, I Gede 
Mahendra 
Darmawiguna, I 
Made Ardwi 
Pradnyana 

2017 Metode penelitian yang digunakan dalam film 
dokumenter pembayaran kaul dengan bulu geles 
di desa Tambakan menggunakan metode cyclic 
strategy 

4 Chilyatunnisa 2016 Metodologi Penelitian yang digunakan untuk 
laporan ini berupa Metode Observasi, 
Wawancara dan Dokumentasi. 

5 Puspa Agita 2016 Company Profile merupakan gambaran umum 
mengenai suatu media jati diri untuk 
menyampaikan dan menginformasikan tentang 
nilai-nilai positif suatu perusahaan 

 
 

Dari kesimpulan diatas, penggabungan (Widiawati & Syafii, 2017), (Sunarya, 

Kusumaninggar & Syahputra, 2017) dan (Chilyatunnisa, 2016) metode penelitian 

digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut (Agita, 2016) 

menganalisa bahwa dengan adanya company profile, dapat membantu perusahaan yang 

ingin menyampaikan dan mempromosikan jasa dan produknya. Dengan arti lain, 

perancangan company profile perlu dibuat semenarik dan memberikan informasi yang 

tepat untuk perusahaan. Menurut teori dari (Wenten, Darmawiguna, & Pradnyana, 

2017) bahwa dengan menggunakan metode cyclip strategy film atau video tersebut 

akan menerima lebih banyak pendapat dari siapapun, sehingga dapat membuat video 

itu semakin benar. 

2.2 Landasan Teori 
 

Pada landasan teori ini, penulis akan membahas beberapa teori yang berhubungan 

video company profile yang dibuat. 
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2.2.1 Multimedia 
 

Multimedia merupakan gabungan media yang berawal dari teks, gambar, suara, 

video dan animasi. Multimedia juga mampu melakukan perubahan serta menciptakan 

lingkungan belajar yang mendekati kenyataan serta menciptakan suasana belajar yang 

lebih efektif untuk memudahkan kebutuhan masyarakat secara tertentu (Setiawan, 

Suryani & Asrowi, 2017). 

Lima elemen multimedia menurut beberapa para ahli, sebagai berikut: 
 

1. Teks 
 

Teks merupakan bentuk-bentuk data yang paling mudah dikendalikan dan 

mudah disimpan adalah teks dengan mempunyai struktur linear sederhana (Dharma, 

2017). Teks mempunyai struktur teratur dengan elemen-elemen yang jika terjadi 

perubahan pada salah satu elemen maka akan berdampak struktural (Rahmawati, 

2016). 

2. Gambar 
 

Grafik dapat didefinisikan sebagai bentuk garis, bulatan, kotak, bayangan dan 

warna yang diproduksi dengan gambar. Unsur gambar juga dapat mendukung 

pemahaman seseorang terhadap suatu informasi (Prakosa, Agus, & Kusanti, 2015). 

Menurut Sidik & Moestavi (2016) ada jenis-jenis gambar sebagai berikut: 

a. Bitmap 
 

Bitmap merupakan gambar yang tersimpan dalam bentuk pixel atau 

disebut juga titik-titik yang memenuhi titik-titik tersebut di layer 

Komputer. 

b. Vector 
 

Gambar Vector merupakan pilihan yang tepat dibandingkan Bitmap. 

Namun, gambar Vector di simpan sebagai instruksi yang digunakan 

untuk membuat gambar dengan nama algoritma. Untuk menyimpan 

gambar yang tidak mengandung terlalu banyak perubahan warna. 

3. Suara 
 

Multimedia tanpa suara hanya disebut dengan unimedia, bukan multimedia. 

Tanpa  suara  pasti   dapat   merasakan  sesuatu   yang  kurang  di     dalam 
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multimedia. Kemampuan tersebut membutuhkan teknologi, perangkat 

keras dan perangkat lunak untuk menjalankannya (Kharisma, Kurniawan, 

& Wijaya, 2015). 

4. Video 
 

Video adalah tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Dan 

juga suatu teknologi penangkapan, perekaman dengan menyajikan adegan- 

adegan dalam gerak. Ada dua jenis video berupa video analog dan video 

digital (Hendrawan & Wibowo, 2017). 

5. Animasi 
 

Animasi merupakan sebuah proses merekam dan memainkan serangkaian 

gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Biasanya 

animasi sering digunakan untuk mempresentasikan sesuatu yang tidak 

banyak memerlukan interaksi pengguna sehingga persentase tersebut akan 

berjalan seperti film (Pramono, Suyanto, & Sofyan, 2017). 

Jenis-jenis multimedia menurut Saputro & Saputra (2014) terbagi jadi 3, yaitu: 
 

1. Multimedia Interaktif 
 

Pengguna dapat mengontrol elemen-elemen multimedia apa saja akan 

dikirimkan atau ditampilkan. 

2. Multimedia Hiperaktif 
 

Multimedia jenis ini mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait 

dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan bahwa 

multimedia jenis ini mempunyai banyak link yang dapat menghubungkan 

elemen-elemen multimedia yang ada. 

3. Multimedia Linear 
 

Pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang 

disajikan dari awal hingga akhir. 

2.2.2 Storyboard 
 

Storyboard merupakan sketsa-sketsa yang mempresentasikan sebuah alur cerita 

dalam video tersebut. Storyboard berfungsi sebagai alat perencanaan dalam proses 
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pembuatan film atau iklan yang memadukan antara narasi dan visual. Dengan kata lain, 
 

Storyboard dapat disebut dengan papan cerita (Komarudin & Noor, 2017). 
 

2.2.3 Company Profile 
 

Company profile adalah produk tulisan praktisi yang berisi gambaran umum 

perusahaan. Perusahaan dapat memilih poin-poin apa saja yang ingin disampaikan 

secara terbuka kepada masyarakat. Perancangan ini diharapkan menjadi sebuah solusi 

untuk mengenalkan kepada dunia luar mengenai profil organisasi/ perusahaan/ instansi 

swasta/ pemerintahan tentang pelayanan yang dilakukan, riset produk, produk yang 

telah dibuat maupun jasa yang telah diberikan dengan cara interaktif yang mudah 

diserap dan di ingat mengenai profile tersebut (Murti, 2016). 

Tujuan dalam pembuatan company profile adalah mendekatkan perusahaan 

dengan lingkup segmen pasar baru yang penting dalam pertumbuhan bisnis perusahaan 

tersebut. Fungsi dari sebuah company profile antara lain: 

1. Representasi perusahaan company profile adalah gambaran tentang 

perusahaan yang bisa mewakili sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan agar masyarakat mempunyai pemahaman yang benar dan tepat 

tentang perusahaan. 

2. Komunikasi bisa digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan. 
 

3. Menghemat waktu transaksi pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bisnis 

perusahaan tidak perlu menanyakan secara detail tentang informasi 

perusahaan karena hal itu sudah dicantumkan didalam company profile. 

4. Membangun identitas dan citra korporat company profile yang dikemas 

menarik, detail, jelas, dan mewah mencerminkan image perusahaan di mata 

publik sebagai perusahaan yang besar dan bonafit. 

2.2.4 Sinematografi 
 

Menurut Hasibuan & Kurnianurhayati (2018), Sinematografi merupakan 

proses pengambilan gambar dari sebuah video, Berikut macam-macam jarak kamera 

dengan proyek, antara lain: 

1. Extreme Long Shot (ELS). 
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Jarak terjauh antara kamera dengan obyek. ELS berfungsi untuk 

menampilkan gambar panorama atau landscape dari sebuah tempat 

sehingga terlihat jelas bagaimana situasi dari tempat tersebut. Pada 

umumnya, obyek tidak akan terlihat pada jarak ini. Misalnya, ELS kereta 

api yang sedang melintasi sebuah desa. 

2. Long Shot (LS). 
 

Pada jarak ini tubuh manusia sudah dapat terlihat dengan jelas namun masih 

menampilkan background. Hal ini berfungsi untuk menampilkan atau 

memberitahu kepada penonton dimana objek saat itu. LS biasanya 

digunakan sebagai establishing shot yaitu sebuah shot pembuka sebelum 

penggambilan atau pembuka dari shot-shot yang lebih detail. 

3. Medium Shot (MS). 
 

Jarak ini menampilkan jarak kamera dengan batasan dari bawah lutut 

hingga kepala manusia ditambah jarak satu jengkal tangan yang disebuh 

dengan head room. Pada jarak ini masih menampilkan background 

sehingga objek belum dominan. 

4. Medium Close-up (MCU). 
 

Jarak ini menampilkan dari bagian dada ke atas sehingga gesture dan 

ekpresi sudah mulai terlihat dengan jelas. Jarak ini juga menjadikan objek 

menjadi dominan dalam frame. 

5. Close-up (CU). 
 

Jarak ini menampilkan bagian-bagian tubuh manusia secara dekat, seperti 

wajah, kaki, tangan, dada, atau objek kecil lainnya. Pada jarak CU wajah 

maka akan memperlihatkan ekspresi yang jelas, seperti ekpresi bahagia, 

marah, sedih, atau tertekan dan lainnya. CU pada objek juga memiliki arti, 

misalnya pada CU gelas berisi air yang bergetar memiliki arti bahwa sedang 

ada getaran pada daerah gelas itu berada. Sehingga jarak ini akan 

memperlihatkan detail dari sebuah obyek. 

6. Extreme Close-up. 
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Jarak ini untuk memperlihatkan lagi objek secara lebih mendetail, misalnya 

jam tangan, telinga, mata atau objek-objek lainnya yang lebih mendetail. 

 
 

2.3 Alat yang digunakan 
 

beberapa alat yang digunakan oleh penulis untuk membantu dan mendukung 

perancangan proyek video company profile, sebagai berikut: 

2.3.1 Sony Vegas 13 
 

Sony Vegas merupakan Video atau Studio Editing yang dapat dipercayai 

kemampuannya, Sony Vegas memberikan fasilitas yang kuat dan mewah dalam meng- 

edit sebuah video, mulai dari Efek, Transisi, Caption bahkan Title pun tidak lepas dari 

pertimbangan. Sony Vegas merupakan Salah Satu Perangkat Lunak yang terbaik dalam 

proses editing. Sony Vegas memiliki interface pada panel yang dapat dilihat langsung 

pada layar dan fitur yaitu drag dan drop (Astuti, 2014). 

2.3.2 Adobe Photoshop CS6 
 

Adobe Photoshop CS6 Merupakan suatu aplikasi desain grafis yang sering 

digunakan oleh para pengguna professional ataupun pengguna lainnya dikarenakan 

memiliki interface yang gampang digunakan. Fitur yang terdapat dalam aplikasi Adobe 

Photoshop CS6 sangat mudah dioperasikan sehingga pemakai aplikasi tersebut 

menggunakannya merasa menyenangkan berada di dalam lingkungan kerja (Hanggoro, 

Kridalukmana, & Martono, 2015). Beberapa fitur baru pada fasilitas Layer, Filter, Fill, 

Content Aware, Adjustments, Camera RAW dan Video (Sastrawangsa, Harsemadi, & 

Surya, 2017) 

. 
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