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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Seni dalam beladiri adalah kesenian untuk mempertahankan diri, di 

Indonesia ada beberapa jenis beladiri yaitu Pencak Silat. Pencak Silat ini 

merupakan salah satu seni beladiri tradisional di Indonesia. Pencak silat ini 

mempunyai gerakan gaya teknik yang berbeda seperti pukulan, tendangan, 

kuncian, bantingan dan tangkisan. Pada saat ini Pencak Silat sudah menyebar 

luas ke indonesia ataupun juga batam. Penelitian ini membuat sebuah video 

promosi Pencak Silat Setia Hati Organisasi dengan menggunakan bantuan dari 

Kamera DSLR dan mengambil video dengan berkualitas jelas, pada 

selanjutnya menggabungkan video-video yang ada dengan menggunakan 

aplikasi Adobe Premiere Pro CS6. Sehingga penulis ingin mengenalkan 

Pencak Silat Setia Hati Organisasi kepada masyarakat khususnya di Batam 

(Guchy, 2014). 

Shorinji Kempo adalah salah satu seni beladiri dari Jepang, di 

Indonesia menyebutnya dengan Kempo. Beladiri Shorinji Kempo ini bisa 

dipelajari di berbagai buku-buku yang tersedia di toko buku tetapi 

membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk mendapatkan sebuah buku 

beladiri Shorinji Kempo. Sehingga penulis membuat video animasi gerakan 

beladiri Shorinji Kempo dengan teknik stop motion. Video tersebut berisi 

informasi gerakan dasar dan kihon serta memperlihatkan gerakan tersebut agar 

bisa mengenal ilmu tentang beladiri Shorinji Kempo. Video beladiri Shorinji 

Kempo ini telah dilihat oleh 92 orang dari berbagai negara (Satria & P 

Kurniawan, 2014). 
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Tarung Derajat adalah salah satu beladiri yang asli berasal dari 

Indonesia, pada saat Tarung Derajat didirikan, seni beladiri Tarung Derajat ini 

belum memiliki media interaktif. Media interaktif ini adalah media promosi 

untuk dilihat oleh kalangan masyarakat. Tarung Derajat sudah berkembang 

dari peningkatan dalam Tarung Derajat dan tersedia fasilitas yaitu ruang 

latihan dan ruang ganti pakaian. Sebelumnya Tarung Derajat ini promosi 

melalui spanduk yang terpasang di lokasi tersebut, oleh karena itu Tarung 

Derajat ini membutuh sarana media informasi agar bisa meluaskan ke 

Indonesia, maka penulis ini membuat sebuah media interaktif agar masyarakat 

lebih mengenal Tarung Derajat dalam teknik gerakan menyerang dan 

bertahan. Hasil dari media interaktif ini memiliki kelebihan dan kekurangan 

dalam penyampaian informasi tetapi media interaktif ini mempunyai daya 

untuk meminat masyarakat dalam Tarung Derajat (Berta, 2014). 

Taekwondo adalah salah satu seni beladiri yang berasal dari Korea dan 

telah berkembang pesat terutama di Indonesia. Taekwondo ini mudah 

dipelajari dengan benar tetapi memerlukan instruksi yang benar untuk 

mempelajarinya, serta ada kelemahannya, contohnya seperti media buku 

dikarenakan masyarakat tidak dapat melaksanakan dengan tepat karena ada 

sebagian gambar yang tidak jelas. Penulis ini merancang sebuah video dan 

animasi yang berbasis multimedia dengan gerakan seperti gerakan pukulan, 

gerakan tangkisan dan gerakan tendangan agar bisa menjadi media sarana 

pembelajaran untuk menarik masyarakat untuk mengikut. Aplikasi yang 

dipakai oleh penulis adalah Adobe Flash CC, Adobe Photoshop CC, Adobe 

Premiere CC dan Moho. Video berbasis multimedia ini sudah diuji oleh 
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penulis dengan menggunakan kusioner yang dimana video ini dapat dijalankan 

pada komputer yang minimal memakai Windows 7 (Baihaqi, Wardani, & 

Wibawa, 2017). 

Beladiri Silat Cimande adalah salah satu aliran dari pencak silat yang 

juga berasal dari indonesia. Cimande MANLeuwiliang kebanyakan siswa 

yang di sana sulit mengingat teknik-teknik dasar, Penulis ini membuat sebuah 

media pembelajaran video yang menggunakan metode prototype. Media 

pembelajaran yang dihasilkan ini lebih menarik oleh masyarakat karena berisi 

tambahan video dan gambar yang bisa dibuka secara praktis, media 

pembelajaran ini telah diuji oleh 85,5% siswa Cimande ManLeuwiliang 

menyetujui media pembelajaran ini (Punkastyo, 2018) (lihat Tabel 1). 

 

Tabel 1: Tabel Tinjauan Pustaka 

No Penulis Tahun Kesimpulan 

1 Guchy 2014 Hasil dari perancangan ini berisi sebuah video 

yang berdurasi 7 menit dengan bertujuan sebagai 

media promosi bagi pencak silat hati organisasi 

Batam. 

2 Satria &  

P Kurniawan 

2014 Video beladiri Shorinji Kempo ini pada tanggal 8 

Oktober 2014 sudah dilihat oleh 92 orang dari 

berbagai negara. 

3 Berta 2014 Media interaktif mempunya kelebihan dan 

kekurangan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan 

targetan yang akan dicapai, namun ada satu poin 

yang sama yaitu memiliki daya tarik, apapun 

jenisnya dan media interaktif menarik. 

4 Baihaqi, 

Wardani & 

Wibawa 

2017 Video tutorial taekwondo ini berbasis multimedia 

yang menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6, 

Moho, Adobe Photoshop CC, Adobe Premiere Pro 

CC 2017. Tutorial ini teruji keunggulannya dengan 

kuisioner yang dimana tutorial ini bisa dijalankan 

dengan spec computer minimal menggunakan 

Sistem Operasi Windows 7. 
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5 Punkastyo 2018 Media pembelajaran ini dilihat oleh semua orang 

yang ingin mengetahui informasi tentang Cimande. 

Dalamnya telah berisi kebutuhan untuk para 

pelanggan. 

 

Berdasarkan usaha dari penelitian, penulis akan membuat sebuah 

company profile berbasis video dalam sarana media promosi yang dimana 

akan berguna untuk pihak perusahaan dalam media promosi ini dan 

memberikan informasi kepada pelanggan seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Guchy (2014), Satria & P Kurniawan (2014), Baihaqi, Wardani 

& Wibawa (2017). Dalam pembuatan video company profile, penulis 

melakukan perancangan dan pengumpulan data menggunakan metode-metode 

seperti pada penelitian Guchy (2014), Baihaqi, Wardani & Wibawa (2017). 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori menjelaskan tentang kasus yang berkaitan dengan 

laporan judul dan berdasarkan penelitian secara detail serta mendefinisikan 

dalam keterkaitan dengan penelitian yang sedang dalam penelitian. 

2.2.1 Multimedia 

Dengan multimedia ini kita sudah banyak mengubahkan gaya dalam 

pemakaian dalam interaksi dengan komputer dalam pergabungan teks, 

gambar, suara, animasi, dan video, yang mana kelima unsur ini adalah elemen 

multimedia, Dengan menggunakan peralatan yaitu: mouse, keyboard, touch 

screen, dalam berkembangnya multimedia kita sering melintasi dalam 

kehidupan seperti pada bisnis pasar untuk meningkatkan jasa mereka kepada 

masyarakat sekitar (Soepomo, 2013). 
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Potensi yang sangat besar di teknologi multimedia adalah memperubah 

cara seseorang untuk memperoleh sebuah informasi yang sangat efektif dan 

efisien. Multimedia dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik 

(Endaryati & Siswanto, 2015). 

Dalam multimedia ini terdapat gabungan dari beberapa elemen dalam 

sebuah media, elemen elemen tersebut dapat disatukan sebagai berikut: 

1. Teks 

Teks adalah elemen yang penting dalam dunia multimedia, karena teks 

ini bisa menyampaikan media informasi, elemen teks ini adalah 

elemen yang paling simple dan memperhatikan tempat penyimpanan 

yang sangat rendah. Dalam menggunakan teks untuk menyampaikan 

media informasi dengan mudah untuk masyarakat mengerti. Biasanya 

teks dihasilkan oleh perangkat lunak kata yang sudah di edit dan 

kebutuhan dalam teks tergantung dengan aplikasi multimedia 

(Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, 2015). 

2. Gambar 

Gambar adalah kelompok dari beberapa titik yang dapat tersusun 

menjadi sebuah objek atau bentuk. Gambar merupakan objek yang 

dapat dipakai sebagai sarana informasi yang mudah dimengerti oleh 

calon pemakai, gambar dalam multimedia memiliki berbagai jenis 

seperti JPG/JPEG, GIF, PNG, BMP & TIFF (Hapsari & Urbani, 

2014). 
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3. Suara 

Suara adalah sarana informasi yang bikin sebuah video menjadi lebih 

menarik, suara memiliki beberapa jenis yaitu WMA, CDA, AAC, WAV, 

AIFF, MP3, MIDI & Ogg agar saat melihat sebuah video lebih 

menarik (Dewi, 2017). 

4. Animasi 

Animasi adalah kumpulan dari gambar yang akan ditampilkan secara 

bergantian by frame sehingga menampakkan pergerakan video. 

Animasi ini terdapat beberapa jenis yaitu animasi 2D, animasi 3D dan 

stop motion, animasi biasanya dibuat untuk membantu suatu konsep 

bagi pengguna agar bisa menjadi lebih menarik (Chang & 

Rostianingsih, 2015). 

5. Video 

Video merupakan rekaman gambar secara hidup atau gambar yang 

bergerak secara berurutan, video ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

video analog dan video digital, video analog adalah produk yang 

dipromosikan dari televisi dengan format VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-

C, Betamax dan Betacam. Video digital ini adalah produk yang 

dipromosikan dari komputer menjadi standar digital (Sahardevi, 

Nurhayati, & Martono, 2016). 

Multimedia terbagi menjadi 2 jenis yaitu multimedia interaktif dan 

multimedia linier. Multimedia interaktif merupakan suatu multimedia yang 

sudah disediakan alat kontrol untuk dioperasikan oleh pengguna contohnya 
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game dan aplikasi, sedangkan multimedia linier berjalan sesuai sekuensial 

secara berurutan contohnya tv dan film (Muhammad, 2013). 

Ada juga beberapa manfaat bagi yang menggunakan multimedia: 

1. Saat proses belajar mengajar lebih menarik. 

2. Proses waktu pembelajaran dapat diminimaliskan. 

3. Kualitas pembelajaran terhadap siswa bisa ditingkatkan. 

4. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan kapan dan dimana saja. 

2.2.2  Sinematografi 

Sinematografi merupakan bidang ilmu yang akan membahas mengenai 

teknik mengambil suatu gambaran dan menggabungkan gambar sehingga 

menjadi suatu keterkaitan antar gambar untuk dapat menyampaikan ide. Agar 

kemudahan dalam pemahaman pembahasan, menyarankan harus dapat 

mengerti dasar konsep pada kamera DSLR terlebih dahulu sebagai dasar 

fotografi. Dalam perkembangan untuk sebuah hasil dari sebuah film 

memerlukan beberapa tahap proses, settingan pada kamera, pengambilan 

picture, pengeditan dan pertunjukkan  (T. Riyadi, 2014). 

Pengaturan pada sebuah Camera DSLR dalam pengambilan film sebagai 

berikut: 

1. Compression & Bit Rate 

Compression ini dapat mengacukan metode dalam mengkompres 

dengan hasil gambar pada ukuran data perekam. Dengan metode pixel 

sebagai penggantian area citra, khususnya dalam pememakaian 

camera. Umumnya pada pemakaian DSLR standar dalam 

mengkompresi. Dua standar tersebut yaitu JPEG dalam kompres suatu 
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gambar dan RAW untuk hasil gambar yang jelas. Dan video umumnya 

untuk memakai mengkompresi AVCHD dan H264 (Piksel, 2017). 

2. Frame rate 

Jumlah rangkaian gambar gambar yang akan terlihat pada setiap detik 

(fps) disebut dengan frame rate. Frame rate inilah yang diacu 

kemudian pada sebagian besar kamera DSLR yang mempunyai mode 

perekaman video (Andinandra, 2015). 

3. Aspect Ratio & Frame Size 

Aspect ration adalah perbandingan rasio dari seberapa panjang dan 

lebarnya pada suatu video, frame sisze yang dimaksud adalah video 

resolusi, semakin tingginya resolusi maka lebih banyak informasi yang 

bisa dimuat dan membutuhkan memori yang besar untuk membaca 

informasinya (Waliyansyah, Adi, & Suseno, 2018). 

4. Progressive & Interlaced 

Interlaced yang dimaksudkan adalah untuk memindai koefisien yang 

dapat dihasilkan oleh sumber gambar, saat menonton film dengan vcd 

atau dvd yang dalam film tersebut memiliki adegan action cepat, jika 

di tekan pause maka akan ada bayangan, karena cara kerja televisi dan 

film bioskop berbeda. Selanjutnya adalah progressive dimana saat 

anda tekan pause pada suatu film maka film tersebut tidak akan terlihat 

bayangan karena ada beberapa kamera DSLR yang dilengkapi dengan 

progressive ini, dan bisa menampilkan gambar yang jernih (A. S. 

Riyadi, 2015). 
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2.2.3  Company Profile 

Company Profile merupakan media sarana promosi dan dapat 

berkomunikasi antar perusahaan untuk perkenalan produk mereka, maupun 

pengenalan produk sendiri, umumnya Company Profile dapat memperlihatkan 

kelebihan atau gambaran pada suatu produk itu sendiri, media untuk 

mempromosikan juga berbagai macam, seperti media cetak ataupun media 

audio-visual. Company Profile ini adalah hal yang paling dicari oleh sejumlah 

masyarakat/sekitar masyarakat untuk mengetahui informasi tentang gambaran 

umum perguruan tinggi, dan untuk menghilangkan pertanyaan mereka tentang 

apa saja hal yang akan mereka temukan selama berada di perguruan tinggi 

tersebut (Budiman, 2015). 

Ada juga beberapa Element pada Company Profile antara lain: 

1. Sejarah dari sebuah perusahaan yang mengenai tentang sejak kapan 

berdirinya sebuah perusahaan. 

2. Sambutan dari Pemilik / Direktur utama yang menjelaskan tentang 

aktivitas yang ada di perusahaan secara detail. 

3. Identitas perusahaan menjelaskan produk yang ada di perusahaan dan 

info yang bisa dihubungi oleh customer. 

4. Visi dan Misi perusahaan yang menjelaskan tentang agar bisa meraih 

kemajuan. 

5. Alamat cabang perusahaan untuk menjalankan jalur distribusi yang 

baik. 

6. Sistem pelayanan dan fasilitas yang telah disediakan oleh perusahaan 

agar bisa dalam persaingan perusahaan. 
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7. Prestasi yang pernah diraih menjelaskan tentang perusahaan yang 

pernah meraih kejuaraan dalam lomba. 

8. Laporan berkembangnya perusahaan menjelaskan tentang laporan 

keuangan perusahaan yang bersifat profesional. 

9. Mendeskripsikan tentang produk yang ada di perusahaan. 

10. Program pengembangan menjelaskan rencana produk dimasa yang 

akan datang. 

Bentuk pada Company Profile antara lain: 

1. Company Profile Web 

Company profile yang diakses oleh internet seperti situs web iklan dan 

situs web perusahaan yang menggunakan fitur Web Design. 

2. Company Profile Cetak 

Company Profile Cetak merupakan media yang praktis sehingga dapat 

mempresentasikan ke customer dimanapun. 

3. Company Profile Video 

Company Profile ini berbasis multimedia dari teks, video, animasi, 

suara dan gambar yang digunakan agar bisa memiliki daya tarik 

terhadap customer. 

4. Company Profile Interaktif 

Company Profile ini menggunakan program/aplikasi untuk melihat 

sebuah Company Profile. 

2.2.4  Media sosial sebagai media promosi 

Sosial media sudah di gunakan oleh banyak orang untuk menjadikan 

alat dalam bersosialisasi dan berinteraksi, serta banyak di media sosial yang 
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telah membuat sebuah informasi tentang produk agar bisa menarik orang di 

media sosial untuk melihatnya. Jadi sudah umum jika dijadikan sebagai media 

promosi yang paling murah dan mudah bagi sebuah perusahaan. Hal biasa ini 

bisa tertarik oleh pengusaha bisnis kecil dan menengah (UKM) yang dijadikan 

sebagai sosial media promosi dengan mengiklankan di web atau media sosial 

dengan menampilkan organisasi perusahaan. Tidak semua pengusaha 

menggunakan media sosial untuk media promosi tetapi tetap kuat dalam 

persaingan bisnis. Para pengusaha mulai menjalankan sebuah media penting 

untuk pengembangan usahanya dengan kemanfaatan situs web online dan 

media sosial sebagai alat promosi dengan cara efektif dan efisien. pada jaman 

ini, sosial media sudah bukan untuk menjadi media promosi, tetapi juga dapat 

menggunakan sebagai alat pemasaran interaktif dalam pelayanan, agar 

membangunkan komunikasi dengan calon pelanggan, serta dapat dijadikan 

tempat untuk membeli dan menjual suatu produk di online (Siswanto, 2013). 

2.3 Alat Yang Digunakan 

2.3.1  Adobe Premiere Pro CS6 

Adobe Premiere ini adalah sebuah produk perangkat lunak untuk 

penyunting video dari Adobe System. Software ini memiliki fungsi untuk 

menyunting & mengedit video yang digunakan dalam proyek tugas ini, 

software ini juga terdapat beberapa tool, dan banyak dukungan file video yang 

dapat diedit oleh adobe premiere, sehingga tidak merepotkan karena harus 

mengubah format video dari satu file ke file seperti 3GP, AVI, MOV, MP4 dan 

WMV (Nugrohoadi, Samopa, & Sani, 2014). 
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2.3.2 VideoScribe 

VideoScribe adalah software untuk membuat design animasi secara 

mudah dan otomatis, juga menghasilkan tampilan hasil dengan animasi 

penulisan tangan dan menarik. VideoScribe akan mengeluarkan file dalam 

bentuk Flash Video, Quick Time Video, AVI, WMV, JPG dan PNG. 

Videoscribe ini mendesain animasi dari background berwarna putih dan 

memasuki teks ke dalam background tersebut. Dalam Videoscribe juga terdiri 

beberapa tool animasi yang bisa dipilih untuk menjalankan teks saat video 

berjalan (Basuki & Sholeh, 2018). 



 

 

 

 

 


