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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut Yudiatma & Triastity (2015) pelayanan adalah hal yang harus 

diperhatikan baik-baik dalam suatu kerjaan, karena pelayanan yang baik akan 

membuat konsumen nyaman dan berlanggan. Hal ini diterapkan pada bisnis Arfa 

barbershopnya yang dikembangkan dengan konsep memberikan pelayanan terbaik 

dengan menyediakan tukang cukur yang handal, tempat yang nyaman dan lokasi 

yang mudah di akses, target pasar Arfa barbershop adalah khusus laki-laki lebih 

jelasnya dari anak-anak, remaja dan dewasa. 

 Menurut Alala & Ferdinand (2016) situs media yang dapat di pakai secara 

gratis maupun berbayar oleh perusahaan diantaranya adalah twitter, instagram, 

dan facebook untuk berbisnis. Untuk membantu mempromosikan berbershopnya, 

Urbancut memanfaatkan media sosial dalam mengenalkan jasa potong rambutnya 

ke masyarakat, urbancut juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi 

atau berinteraksi dengan konsumennya, cara berinteraksi dengan konsumen yang 

baik meliputi mendengarkan komentar dari konsumen, dengarkan kritik dan saran 

mereka kemudian balaslah interaksi mereka, jangan sampai berhenti memposting. 

Media promosi  company profile yang diterapkan oleh perguruan tinggi 

Universitas Negeri Padang sudah mendekati kesempurnaan, karena company 

profile Universitas Negeri Padang yang sekarang terdapat sederatan teks saja 

maka dari itu untuk menyempurnakan informasi dan promosi yang lebih bagus 

lagi maka diperlukan media yang mampu memberikan informasi yang secara 

cepat dan akurat, agar orang-orang bisa mengetahui iformasi mengenai lokasi 
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maupun denah kampus untuk memperoleh informasi yang jelas Budiman, 

Muhammad & Irfan (2016). 

 Menurut Hakiki & Patria (2015) metode penelitian yang dilakukan SMK 

Yasmu Manyar Gresik untuk membantu merancang company profilenya ini 

menggunakan metode observasi, metode ini di teliti dengan cara mecatat kejadian-

kejadian sistematis, perilaku, objek-objek yang terlihat yang berguna untuk 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan, adapun metode lain yang dilakukan 

yaitu wawancara yang membahas tentang fasilitas, keunggulan dan latar belakang 

didirikan SMK Yasmu Manyar Gresik. 

Menurut penelitian Priambada (2015) globalisasi dan pasar bebas menjadi 

saingan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk terus bertahan dalam 

usahanya, untuk membantu UKM dalam bersaing dengan yang lain salah satu 

potensi yang dapat di gunakan untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran 

adalah potensi teknologi informasi, teknologi informasi yang dimaksud adalah 

media sosial yang dimanfaatkan untuk mengadakan kontak personal dengan 

konsumen dan media sosial yang paling banyak digunakan adalah website, 

facebook dan E-mail, media sosial banyak digunakan karena lebih efektif dalam 

hal mempromosikan barang (lihat Tabel 1). 

Tabel 1: Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan Penelitian 

Budiman & Muhammad 

Andri 

2014 Berdasarkan hasil penelitian di 

atas dapat disimpulkan  Media 

promosi  company profile dapat 

memberikan informasi yang 

cepat dan akurat untuk 

Universitas Negeri Padang 
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Hakiki & Patria 2015 Metode penelitian yang 

dilakukan SMK Yasmu Manyar 

Gresik untuk membantu 

merancang company profilenya 

menggunakan metode penelitian 

observasi dan wawancara 

Yudiatma & Triastity 2015 Berdasarkan hasil kesimpulan 

diatas pelayanan adalah hal 

yang harus diperhatikan baik-

baik dalam suatu kerjaan, karena 

pelayanan yang baik akan 

membuat konsumen nyaman 

dan berlanggan. 

Alala & Ferdinand 2016 Dengan ini kesimpulan yang 

didapat yaitu media sosial 

adalah salah satu media yang 

bagus dalam hal 

mempromosikan barang 

maupun jasa. 

Priambada 2015 Berdasarkan hasil kesimpulan  

di atas potensi yang dapat di 

gunakan untuk meningkatkan 

produktivitas dan pemasaran 

adalah media sosial. 

   

Berdasarkan penelitian di atas, penulis akan mengembangkan sebuah 

rancangan video company profile sebagai media yang mampu memberikan 

informasi secara cepat dan akurat Budiman, Muhammad & Irfan (2016). dengan 

menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara Hakiki & Patria 

(2015). Dengan pelayanan yang baik akan membuat konsumen menjadi nyaman 

dan berlangganan, dengan target pelanggan adalah laki-laki Yudiatma & Triastity 

(2015), dengan menggunakan media sosial dalam hal mempromosikan barang dan 

jasa, bisa juga buat berinteraksi dengan pelanggan Alala & Ferdinand (2016), 

maka dari itu penulis menggunakan media sosial facebook dan instagram dalam 

membantu mempromosikan barang dan jasa karena media sosial facebook dan 

instagram di anggap lebih efektif dalam hal promosi Priambada (2015).  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Multimedia 

 Multimedia memiliki arti yaitu banyak, dan bermacam-macam, sedangkan 

yang dimaksudkan medium adalah sebagai sarana untuk menyampaikan atau 

membawa pesan maupun informasi dalam bentuk teks, suara, maupun video 

Darmawan, Setiawati, Supriadie, & Alinawati (2016). Menurut Irfan (2013) 

multimedia dapat disimpulkan sebagai media komunikasi, penyampaian informasi 

dan promosi untuk membuat konsumen lebih gampang memahami pesan yang 

terkandung secara maksimal maka kita butuh mempengaruhi manusia secara 

visual, suara, dan sentuhan, untuk memenuhi semua kriteria ini maka kita 

membutuhkan multimedia, karena semua elementnya sudah terdapat di dalam 

multimedia, keunggulan dari multimedia yaitu membantu mempromosikan profil 

perusahaan yaitu dengan cara membuat video company profile. Berdasarkan 

penelitian Kharisma, Kurniawan, & Wijaya (2015) multimedia dibagi  5 unsur 

yaitu: 

1. Teks 

Teks merupakan salah satu bentuk data yang cukup mudah digunakan 

Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, (2015), teks adalah kombinasi huruf yang 

terbentuk dari satu kata atau kalimat yang mempunyai fungsi untuk membantu 

menyampaikan panduan kepada pengguna Setiyalin & Hendriyanto (2017). 
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2. Gambar 

Gambar merupakan media visual yang mempunyai peran yang cukup 

besar karena gambar dapat menyajikan dan meringkas data secara kompleks, 

gambar sering mucul sebagai layar belakang untuk mendukung teks agar 

menarik perhatian. 

3. Suara 

Multimedia tanpa suara maka di sebut unimedia, bukan multimedia. Suara 

dapat dijalankan jika dari masing-masing kemampuan memiliki teknologi, 

perangkat keras, dan perangkar lunak. Jenis-jenis format suara dalam 

multimedia yaitu waveform, audio, aiff dat, ibf, mod, rni, sbi, snd, voc, au, 

MIDI, soundtrack, compact disk audio, dan  mp3 file.   

4. Video  

Video yaitu proses teknologi yang dapat menyediakan gambar bergerak,  

video juga sangat berperan penting dalam multimedia karena memiliki daya 

yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Ada empat macam video yang 

dapat digunakan sebagai objek link dalam aplikasi multimedia yaitu live video 

feeds, videotape, videodisc, dan digital video. 

5. Animasi  

Dalam multimedia, animasi merupakan gambar yang sengaja di susun agar 

menjadi gambar bergerak. Animasi di bagi menjadi beberapa macam yaitu 

animasi sel, animasi frame, animasi sprite, animasi lintasan, animasi splin, 

animasi vector, animasi karakter, animasi computational, dan morphing. 
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Menurut Herdiansyah & Afrianto (2013) Multimedia di bagi menjadi dua 

kategori yaitu: 

1. Multimedia Linier adalah multimedia yang tidak di lengkapi alat 

pengontrol apapun. Multimedia linier berjalan secara sekuensial.  

Contoh: TV dan Film. 

2. Multimedia Interaktif adalah suatu multimedia yang di lengkapi dengan 

alat pengontrol. Contoh: multimedia interaktif aplikasi game. 

3. Multimedia memiliki manfaat yaitu sebagai media yang berfungsi untuk 

menampilkan informasi yang lebih interaktif, dimana informasi ini 

tersusun dari gabungan teks, grafik, audio, video dan animasi Novaliendry 

(2013).   

2.2.2 Sinematografi 

 Menurut Erlyana & Bonjoni (2014) sinematografi mengandung dua suku 

kata yaitu sinema yang berarti gerakkan dan grafi berarti menulis. Sinematografi 

dapat diartikan bagaimana cara menyampaikan informasi maupun komunikasi 

lewat gambar bergerak agar orang-orang bisa mengerti apa yang akan kita 

sampaikan. Sedangkan menurut Kardewa & Siahaan (2017) sinematografi adalah 

kata serapan yang diambil dari bahasa inggris yaitu cinematography yang bahasa 

latinnya adalah kinema yaitu gerakkan. Sinematografi merupakan bidang yang 

mempelajari tentang tata cara pengambilan gambar atau video yang akan di 

gabungkan menjadi suatu rangkaian yang dapat menyampaikan ide. 

 Menurut Purnawati & Suyanto (2015) teknik pengambilan gambar terdiri 

dari beberapa cara antara lain sebagai berikut: 
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a. Bird eye view adalah teknik pengambilan gambar dari ketinggian dengan 

kamera berada di atas objek. 

b. High angle adalah pengambilan gambar dengan sudut pandang dari atas 

objek dengan kesan objek jadi mengecil saat di lihat. 

c. Eye level adalah pengambilan gambar dengan sudut pandang sejajar 

dengan objek. 

d. Low anglem adalah pengambilan sudut pandang dari arah bawah objek 

sehingga membuat objek terkesan menjadi besar dan tinggi. 

e. Frog eye adalah pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar 

dengan tanah sehingga membuat kesan objek menjadi sangan besar. 

f. Over shoulder adalah pengambilan gambar dari sudut belakang punggung 

bahu salah satu subjek sinematik. 

g. Walking shot  adalah pengambilan gambar yang mengikuti objek. 

h. Close up adalah pengambilan gambar yang sangat dekat dengan fungsi 

untuk memperlihatkan kedetailan. 

i. Lose up adalah pengambilan gambar dari atas kepala sampai leher yang 

berfungsi memperjelas objek. 

j. Medium close up adalah pengambilan gambar dari atas kepala sampai dada 

dengan fungsi menegasikan profil seseorang. 

k. Medium shoot adalah pengambilan gambar dari atas kepala sampai dengan 

pinggang dengan fungsi memperlihatkan sosok seseorang beserta 

karakternya. 

l. Knee shot adalah pengambilan gambar dari atas kepala sampai dengan 

lutut dengan fungsi mempertegas karakter. 
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m. Full shot adalah pengambilan gambar secara penuh yang berfungsi 

memperlihatkan objek dengan lingkungan sekitar. 

n. Long shot adalah pengambilan gambar yang melebihi full shot dengan 

fungsi menunjukkan objek dengan latar belakangnya. 

o. Ekstreme long shot adalah pengambilan gambar di mana objek tampak 

dari kejauhan. 

p. One shot adalah pengambilan gambar yang di dalam frame terdapat satu 

objek. 

q. Two shot adalah pengambilan gambar dalam satu  frame terdapat dua 

objek. 

r. Three shot adalah pengambilan gambar dari tiga objek dalam satu frame 

s. Group shot adalah pengambilan gambar dengan objek lebih dari tiga. 

Menurut Triyono, Hariwibowo, & Putra (2016) pergerakkan kamera terdiri 

dari beberapa cara antara lain sebagai berikut: 

a. Zoom in adalah pengambilan gambar dengan cara men zoom in kamera 

tanpa harus mendekati objek. 

b. Panning adalah pengambilan gambar dengan cara mendatar secara 

berurutan dan halus, yang cara pengambilannya adalah dengan cara 

menggerakkan handle tripod. 

c. Tilting adalah pengambilan gambar dengan cara dari bawah ke atas dan 

sebaliknya dengan gerakan yang halus. 

d. Tracking adalah pengambilan gambar dengan cara memakai tripod dan 

dolly sehingga membuat kamera gampang digerakkan ke depan dan 

belakang. 
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e. Garis imajiner adalah garis khayal yang pengambilan gambar sebagai 

batas gerak pandang kamera untuk menjaga konsintensi posisi objek antar 

frame. 

Menurut Handayani, Latifah, & Muzid (2018) fase sinematografi terdiri 

dari tiga tahapan antara lain sebagai berikut: 

a. Pra Produksi adalah tahap awal yang dirancang untuk membantu 

memperlancar pekerjaan atau rencana agar semua berjalan dengan lancar, 

contohnya: pengumpulan data, naskah dan lokasi. 

b. Produksi adalah tahap di mana turun ke lapangan langsung untuk 

mengambil gambar, video sesuai dengan naskah yang telah di buat. 

c. Pasca produksi adalah langkah akhir dalam pembuatan film yang terdiri 

dari proses editing dari penyusunan video sampai jadi satu video yang utuh 

dan berurut. 

2.2.3 Company Profile 

Company profile adalah media promosi atau penyampaian pesan tentang 

suatu perusahaan untuk memperkenalkan produk-produknya ke masyarakat. 

Untuk menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat butuh komunikasi yang 

baik, sopan, dan gampang di pahami oleh masyarakat, dengan begitu akan 

menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat. 

Company profile dapat disampaikan dengan berbagai cara, contohnya dengan cara 

melalui media tercetak, auditif maupun visual Muhammad, Prawiradiredja, & 

Fitriyah (2018). Sedangkan menurut Jarwati & Kristianto (2014) company profile 

adalah media yang efektif dalam membantu mempromosikan produk-produk, 
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potensi daerah dan perusahaan dengan bantuan melalui audio dan visual tentunya 

akan semakin efektif juga dalam mempromosikan sesuatu.  

Menurut Liem, Erandaru, & Sutanto (2015) company profile terdiri dari 

beberapa element antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Sejarah menjelaskan tentang asal usul berdirinya perusahaan dari awal 

berdirinya, proses perjalanannya sampai perkembangnya. 

b. Identitas menjelaskan tentang data dari perusahaan yang berisi nama 

perusahaan, nama pemilik, alamat, telepon dan email dari Kijang 

Barbershop yang berfungsi untuk mempermudah konsumen menghubungi 

pemilik. 

c. Sambutan Dari Pemimpin sambutan dari Komisaris Utama yang sangat 

mempengaruhi aktivitas perusahaan dan rencana jangka panjang. 

d. Filosofi menjelaskan tentang pandangan atau ideologi dasar dari 

perusahaan. 

e. Visi dan Misi menjelaskan tentang visi dan misi yang ingin di capai oleh 

perusahaan. 

f. Budaya Perusahaan menjelaskan tentang keahlian tersendiri atau nilai-nilai 

kunci yang membentuk citra anggota perusahaan. 

g. Alamat dan Cabang cabang menunjukkan perusahaan tersebut mempunyai 

distribusi yang merata. 

h. Gambaran Sumber Daya Manusia menjelaskan tentang siapa saja yang 

berada di balik operasional perusahaan, hal ini bisa memberi keyakinan 

pada publik bahwa perusahaan yang ada di kelola oleh orang-orang yang 

berpengalaman dan professional. 
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i. Prestasi dan Keunggulan menjelaskan segala hal yang telah dilakukan oleh 

perushaan untuk kepentingan umum dalam peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat.  

j. Pelayanan menjelaskan tentang bagaiman cara perusahaan melayani 

konsumen yang datang ke perusahaannya, sehingga bisa membedakan 

pelayannya dengan pelayanan perusahaan lain. 

k. Laporan Perkembangan menjelaskan perkembangan perusahaan termasuk 

informasi mengenai laba rugi perusahaan, hal ini dilakukan dengan 

maksud untuk  menjelaskan kesehatan perusahaan. 

l. Deskripsi menjelaskan tentang produk-prosuk maupun jasa utama yang 

ditawarkan, termasuk gambaran operasi perusahaan tentang pasar, lokasi 

pabrik, distributor, market share, grafik perkembangan usaha. 

m. Program Pengembangan menjelaskan tentang program perngembangan di 

masa yang akan datang, pelatihan-pelatihan, rencana pengembangan 

produk, pengembangan pasar. 

Menurut Auwdinata, Lasiman, & D (2013) company profile terdiri dari 

beberapa bentuk antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk text company profile 

Teks merupakan bentuk utama dalam company profile, yang harus 

diperhatikan dalam pembuatan teks adalah keruntutan penyampaian, 

redaksional yang rapi dan penggunaan kata yang mudah dimengerti. 
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b. Bentuk graphic company profile 

Graphic company profile lebih bervariatif daripada bentuk teks karena 

graphic company profile menggabungkan unsur teks dan gambar atau ilustrasi 

secara harmonis. 

c. Bentuk video company profile 

Bentuk company profile ini lebih kearah multimedia karena di bangun dari 

sebuah konsep dan storyboard. Umumnya berdurasi singkat tidak berdurasi 7-

10 menit sehingga konsepnya harus matang dan penyampaian pesannya jelas. 

d. Bentuk interactive company profile 

Bentuk interactive merupakan inovasi terbaru yang muncul pada company 

profile. Berbasis konsep interaktif sehingga membuat jenis company profile 

ini menitikberatkan pada interaktifitas sehingga orang yang menonton 

company profile ini lebih terlibat untuk memilih informasi yang dibutuhkan. 

e. Bentuk online company profile 

Bentuk online company profile ini lebih kearah website yang memiliki 

keunikan dan warna perusahaan, penyajian informasi yang terdapat pada 

online company profile juga lebih lengkap, informative, accessible dan efisien. 
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2.2.4 Media Sosial 

 Menurut Ibrahim & Nuraeni (2016) yang di maksud dengan media sosia 

adalah media layanan online yang mengkomunikasikan orang-orang dalam 

komunikasi dua arah dan bisa juga mengkomunikasikan lebih dari dua orang. 

Kemampuan media sosial juga dapat membagikan informasi dengan cepat kepada 

pengguna lainnya, dengan begini media sosial juga memiliki fungsi yang 

produktif dalam kegiatan pemasaran. 

 Menurut Novandra & Puspitasari (2017) facebook merupakan jejaring 

media sosial yang banyak digunakan di kalangan masyarkat, facebook digunakan 

untuk mengabadikan moment pemilik akun, mencari informasi, dan digunakan 

untuk menjalin hubungan. Dengan adanya facebook kita bisa mencari teman kita 

yang sudah lama tidak bertemu dan dengan adanya facebook juga kita bisa 

berteman dengan siapa saja tanpa harus mempedulikan di mana orang itu berada 

sekarang. Hal lain yang dapat dilakukan dalam facebook adalah maraknya acara 

pertemuan atau reuni antar teman-teman yang sudah lama tidak bertemu dan 

saling berbagi cerita dalam media sosial facebook. 

Dalam media sosial juga terdapat instagram, yang di maksud dengan  

instagram adalah jaringan media sosial yang digunakan untuk membantu orang-

orang menyebarkan atau berbagi informasi, dan berinteraksi dengan orang 

banyak. Instagram juga dapat menyimpan momen anda dengan cara mengunggah 

foto-foto, video ke dalam akun media instagram kalian sendiri. Aplikasi ini 

berbeda dengan aplikasi lainnya selain mudah digunakan aplikasi ini juga 

memiliki banyak effect yang bisa digunakan untuk membantu memanipulasi muka 

kita menjadi beda dari aslinya Nursalam & Jamaluddin (2016). 
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2.3 Tools yang digunakan 

2.3.1 VideoScribe 

Videoscribe merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu kita 

mengedit gambar atau tulisan kedalam bentuk animasi, animasi yang di maksud 

dalam videoscribe adalah gambar yang kita unggah dan tulisan yang kita tulis 

akan dianimasikan seperti kita menulis di papan tulis secara otomatis. Videoscribe 

bisa di simpan dalam beberapa bentuk format antara lain Quick Time Video, 

Windows WMV, AVI, format gambar ada JPEG dan PNG. Video scribe bisa juga 

digunakan dalam mode offline dan bisa juga online Basuki & Sholeh (2018). 

Sedangkan menurut Arthana, Tirtayani, Adnyani & Mahayanti (2018) 

videoscribe adalah aplikasi yang bisa pengguna gunakan dalam mendesign 

animasi berlatar putih dengan cepat dan mudah, aplikasi ini termasuk whiteboard 

animation yang merupakan media komunikasi yang di buat lalu di kirim dengan 

melalui simbol-simbol yang ada di whiteboard animation. Videoscribe 

dikembangkan pada tahun 2012 oleh sparkol di inggris, dalam jangka waktu 

setahun pengguna aplikasi ini sudah mencapai sebesar 100.000 orang lebih. 
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2.3.2 Adobe Premiere Pro 

Aplikasi adobe premiere pro adalah aplikasi yang populer dalam mengedit 

video di kalangan professional. Aplikasi ini banyak digunakan oleh perusahaan 

yang bergerak di bidang pembuatan animasi atau sinetron, dan broadcasting. 

Contohnya adalah BBC dan The Tonight Show Pura, Darmawiguna & Putrama 

(2017). Menurut Rossalyna & Ardoni (2017) adobe premiere pro memiliki efek 

video yang bisa digunakan untuk menganimasikan video maupun audio, adobe 

premiere pro juga ada fiturnya yaitu capture (perekam), trim (alat pemotong), dan 

title (pembuat teks). Sedangkan menurut Terttiaavini, Saputra & Fitriani (2017) 

aplikasi adobe premiere pro adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun 

point-point penting dalam pengeditan video dalam satu file sehingga menjadi satu 

kesatuan file yang lengkap, aplikasi adobe premiere pro juga di dukung dengan 

efek-efek seperti efek tulisan, background dan lagu. 


