
 

BAB II 
LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Multimedia merupakan suatu teknologi yang sangat berperan penting dalam 

menyampaikan informasi, promosi dan sebagai media komunikasi. Salah satu 

produk yang membutuhkan multimedia untuk meningkatkan keunggulannya 

adalah company profile atau profil perusahaan. Sekolah Dasar Negeri Tlogo 

adalah salah satu instansi yang bergerak di dunia pendidikan dan memiliki 

prestasi dalam bidang olahraga. Media promosi yang digunakan pada sekolah ini 

berupa pamflet, leaflet, brosur, website dan promosi dari mulut ke mulut dalam 

memberikan informasi tentang keberadaan sekolahnya. Oleh karena itu, maka 

dibuatlah sebuah video company profile yang dapat membantu Sekolah Dasar 

Negeri Tlogo dalam peningkatan promosi dan jumlah siswa (Mahmudi, 2014)  

Sekolah Dasar Negeri Menadi Kabupaten Pacitan adalah salah satu instansi 

pemerintahan yang bergerak dibidang pendidikan dan belum memiliki sarana 

untuk mempromosikan serta menginformasikan perkembangan sekolah kepada 

masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan video 

profil dan media informasi tentang Sekolah Dasar Negeri Menadi Kabupaten 

Pacitan dengan menggunakan metodologi penelitian berupa observasi, 

kepustakaan, wawancara, analisis, perancangan video profil, pengambilan 

gambar, editing dan implementasi sehingga dapat menghasilkan sebuah video 

profil yang digunakan sebagai media promosi, informasi dan dokumentasi 

(Sutrisno & Ahmadi, 2014). 
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SMA Negeri 3 Batam merupakan salah satu sekolah unggulan yang 

memiliki berbagai macam prestasi, akan tetapi dalam mempromosikan sekolah, 

SMA Negeri 3 Batam masih menggunakan brosur sebagai media promosi. Pada 

penelitian ini, peneliti membuat sebuah video company profile dengan tujuan 

untuk mendokumentasikan dan mempromosikan kegiatan beserta prestasi yang 

pernah diraih oleh siswa/i mereka. Dalam pembuatan video company profile ini, 

peneliti menggunakan Adobe Premiere Pro CS6 dan Adobe Photoshop CS6 untuk 

proses editing yang menunjang keberhasilan dengan format dan kualitas terbaik 

saat melakukan proses rendering (Saputra, 2014). 

SMA Citra Islami Tangerang merupakan salah satu lembaga yang bergerak 

dibidang pendidikan dan memanfaatkan teknologi computer terutama 

perkembangan multimedia seperti video company profile dalam menyampaikan 

informasi dan sebagai media promosi. Selain itu, untuk mendukung proses 

promosi SMA Citra Islami Tangerang menggunakan media social seperti youtube 

dalam penyebarannya (Wibowo, Romika, & Ryana, 2017). 

Bali merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi kearifan 

local melalui beberapa tradisi keagamaan, salah satunya ialah tradisi Dewa 

Mesraman yang terdapat di Desa Paksabali, Kecamatan Dawan, Banjar Timrah. 

Penelitian yang berjudul “ Pengembangan Film Dokumenter Tradisi Dewa 

Mesraman Di Pura Panti Timrah Klungkung” ini, merupakan film documenter 

yang bertujuan sebagai media informasi agar masyarakat dapat mengenal kearifan 

local. Pada pembuatan film documenter ini, peneliti sebelumnya menggunakan 

software Adobe Premiere Pro CS6 untuk mengedit video, After Effect Pro CS6 

untuk menambah efek pada video serta Adobe Audition Pro CS6 yang digunakan 
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untuk membersihkan suara yang dianggap menggangu (noise) (Sucitra, 

Darmawiguna, & Pradnyana, 2017). 

Kebutuhan mengenai informasi sangatlah berperan penting dikehidupan 

masyarakat. Kebutuhan akan informasi didapatkan melalui melalui media cetak 

dan media elektronik. Penelitian yang berjudul “Media Informasi Akademi 

Kebidanan Mutiara Mahakam Samarinda Berbasis Multimedia” dalam 

pengembangannya menggunakan software Adobe Premiere Pro CC 2015, Corel 

Draw X5, Google Sketch Up. Pada penelitian ini juga menyebutkan bahwa dalam 

memenuhi kebutuhan akan informasi, masyarakat lebih menyukai apabila 

informasi tersebut disampaikan dalam media yang bersifat interaktif, menarik 

serta menghibur (Silalahi, Widians, & Cahyono, 2017).  

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, 

berikut adalah tabel hasil penelitian sebagai pembanding terhadap video yang 

akan dikembangkan (Lihat Tabel 1). 

Tabel 1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan Penelitian 
Edi Wibowo, Dewi Popi 

Romika & Mega Cut 
Ryana 

2017 Dari penelitian ini 
diketahui bahwa 
penggunaan media sosial 
seperti Youtube dapat 
membantu pihak terkait 
dalam memberikan 
informasi kepada para 
calon siswa maupun 
siswi. 

Aldino Saputra 2014 Dari penelitian ini 
didapat kesimpulan 
bahwa penggunaan 
software Adobe Premiere 
Pro CS6 dan Adobe 
Photoshop CS6 dalam 
proses editing dapat 
menghasilkan format dan 
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Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan Penelitian 
kualitas terbaik saat 
proses rendering. 

Sutrisno dan Aziz 
Ahmadi 

2014 Dari penelitian ini 
didapatkan hasil bahwa 
metodologi penelitian 
yang dilakukan sangat 
mendukung pada 
pembuatan video 
company profile karena 
data yang didapatkan 
lebih akurat dan penulis 
dapat mengetahui 
langsung permasalahan 
dengan wawancara, 
observasi dan studi 
pustaka. 

Muh. Ali Mahmudi 
 

2014 Dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa 
penggunaan video dalam 
mempromosikan dan 
mendokumentasikan 
sebuah perusahaan dapat 
memudahkan 
penyampaian informasi 
secara cepat dan akurat 
didukung dengan 
perkembangan teknologi 
yang berubah sangat 
signifikan dari tahun ke 
tahun. 

I Gede Herri Yudiana 
Sucitra, I Gede Mahendra 
Darmawiguna, Gede 
Aditra Pradnyana 

2017 Dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa 
penggabungan dari 
beberapa software yang 
digunakan sangat 
membantu sehingga 
menghasilkan film 
documenter dengan 
persentase sebanyak 96% 
(sangat baik). 

Melky Reynaldo Silalahi, 
Joan Angelina Widians, 
Bambang Cahyono 

2017 Dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa 
penggunaan software 
Adobe Premiere Pro CC 
2015, Corel Draw X5, 
Google Sketch Up dapat 
membantu dalam 

Universitas Internasional Batam 
 Welly Maretha, Perancangan Dan Implementasi Video Company Profile Berbasis Multimedia Pada 

Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah 
UIB Repository@2018



12 
 

Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan Penelitian 
menyajikan informasi 
yang bersifat interaktif, 
menarik dan menghibur. 

 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa 

pemanfaatan video untuk pembuatan company profile dalam mempromosikan 

suatu perusahaan, maupun produk merupakan suatu inovasi baru (Mahmudi, 

2014), karena video merupakan media interaktif yang semua orang dapat 

menyaksikannya melalui media sosial seperti youtube (Wibowo et al., 2017). 

Selain itu, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sutrisno & Ahmadi, 

2014) bahwa metodologi penelitian yang digunakan dapat dijadikan acuan karena 

dengan metodologi wawancara, observasi maupun studi pustaka dapat 

menghasilkan data yang lebih akurat dan lengkap sehingga penulis tidak perlu 

mencari data melalui orang ketiga dan penggunaan software Adobe Premiere Pro 

CS6 dan Adobe Photoshop CS6 dapat mendukung penuh dalam pengeditan video 

karena semua data dapat diurutkan dan menghasilkan format serta kualitas terbaik 

dalam proses rendering (Saputra, 2014). Serta dengan bantuan software Adobe 

Audition CS6 dapat membantu menghilangkan suara yang dianggap mengganggu, 

Adobe After Effect membantu dalam pemberian efek dan Adobe Premiere Pro 

CS6 yang digunakan sebagai software utama dalam pengeditan video tersebut 

(Sucitra et al., 2017). Penggunaan software Adobe Premiere Pro CC 2015, Corel 

Draw X5, serta Google Sketch Up dapat memenuhi kebutuhan dalam pembuatan 

video (Silalahi et al., 2017). 

Dari penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa akan membuat 

sebuah company profile yang nantinya digunakan pada saat melakukan promosi 
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guna meningkatkan jumlah siswa dan memperkenalkan yayasan Pondok 

Pesantren Al-Badariyyah kepada masyarakat umum. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, maka penulis melakukan wawancara dan observasi kepada pihak terkait 

guna mendapatkan data-data yang mendukung keberhasilan video company 

profile ini. Selain itu, untuk menciptakan sebuah video yang mendukung proses 

promosi maka penulis menggunakan software  Adobe Premiere Pro CC 2015 

untuk membantu proses pengeditan video, Adobe Photoshop CS6 untuk 

membantu pengeditan gambar serta Adobe After Effect yang digunakan untuk 

membantu pada saat pemberian efek pada awal video, serta menggunakan Adobe 

Audition CS6 untuk menghilangkan noise pada suara. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Multimedia 

Multimedia adalah penggabungan antara teks, suara, video, gambar dan 

animasi yang dapat dimanipulasi secara digital sehingga penyajiannya menjadi 

lebih interaktif (Saputro & Saputra, 2015). Multimedia terbagi menjadi 3 jenis, 

yaitu: 

1. Multimedia Interaktif, yaitu pengguna dapat mengontrol secara penuh 

kapan elemen multimedia akan ditampilkan. 

2. Multimedia Hiperaktif, yaitu pengguna dapat menggunakan tautan (link) 

dalam menghubungkan antar elemen. 

3. Multimedia Linier, yaitu pengguna hanya sebagai penonton . 

Multimedia merupakan sebuah kombinasi antara teks, suara, video, gambar, 

dan animasi yang dimaksudkan untuk memaksimalisasi setiap indera dalam 
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menerima suatu informasi (Waskito, 2014). Menurut (Kharisma, Kurniawan, & 

Wijaya, 2015), multimedia mempunyai 5 elemen penting, yaitu:  

1. Teks 

Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan kendalikan, 

kebutuhan teks sendiri sangat bergantung pada kegunaan multimedia. 

Penggunaan teks dalam multimedia sangat berperan penting karena teks 

dapat menjelaskan setiap adegan yang sedang berlangsung. Teks terdiri dari 

bentuk atau tipe seperti Times New Roman, Arial, ukuran yang memiliki 

satuan yang disebut length (menyatakan banyaknya teks dalam satu 

halaman)  dan size (menyatakan ukuran besar kecil suatu huruf) dan warna 

(Purwanto & Hanief, 2016).  

2. Suara 

Suara merupakan segala sesuatu yang dapat didengar. Penggunaan suara 

dalam multimedia dapat berguna untuk memberikan penekanan setiap 

adegan. Ada 13 jenis objek suara yang bisa digunakan dalam produksi 

multimedia, yakni format waveform suara, aiff dat, ibf, mod, rni, sbi, snd, 

voc, au, MIDI soundtrack, compact disk suara, dan MP3 file. 

3. Video 

Video adalah gambar hidup atau gambar bergerak yang saling berurutan. 

Video dibagi menjadi 2 jenis, yaitu video analog dan video digital. Video 

analog adalah video yang dibentuk dari deretan sinyal elektrik (gelombang 

analog) yang direkam oleh kamera dan dipancarluaskan melalui gelombang 

udara, sedangkan video digital dibentuk dari sederetan sinyal digital yang 
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berbentuk, yang menggambarkan titik sebagai rangkaian nilai minimum 

atau maksimum, nilai minimum berarti 0 dan nilai maksimum berarti 1. 

4. Gambar 

Gambar adalah sekumpulan titik warna yang tersusun sedemikian rupa 

sehingga menyajikan suatu bentuk yang diinginkan. Gambar digunakan 

untuk menyajikan data kompleks dan meringkas data tersebut agar 

seseorang mengerti pesan yang disampaikan. Gambar biasanya disajikan 

dalam format .jpeg, .gif, .jpg, .png, .tif, .pic, .raw. Gambar dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu gambar berbasis vector dan berbasis bitmap atau 

raster. Gambar berbasis vector merupakan penggabungan koordinat titik 

menjadi garis sehingga gambar yang dihasilkan tidak pecah saat diperbesar 

dan menghasilkan ukuran file yang lebih kecil dibandingkan gambar yang 

berbasis bitmap. Sedangkan gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk 

dari banyak titik (pixel) sehingga gambar akan terlihat pecah ketika 

diperbesar yang berpengaruh pada tingkat kejelasan gambar atau resolusi 

(Anindita & Riyanti, 2016). 

5. Animasi 

Animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak 

yang membuat sebuah image menjadi seolah-olah hidup, berbicara dan 

beraksi. Animasi terbagi menjadi 10 yaitu animasi sel, animasi frame, 

animasi sprite, animasi lintasan, animasi splin, animasi vector, animasi 

karakter, animasi digital, animasi clay dan morphing. 
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2.2.2 Company Profile 

Company Profile adalah suatu media promosi dan komunikasi bagi 

perusahaan dalam memperkenalkan produk ataupun perusahaan itu sendiri dengan 

mengangkat keunggulan dari perusahaan yang bersangkutan baik berupa media 

cetak ataupun media suara-visual (Indriani & Nugroho, 2014). Company Profile 

adalah suatu ringkasan informasi mengenai perusahaan yang menjelaskan sejarah 

perusahaan, masalah keuangan, investasi perusahaan, manajemen perusahaan dan 

kedudukan perusahaan dalam pasar guna meningkatkan suatu image perusahaan 

yang nantinya bermanfaat saat melakukan hubungan kerjasama (Hanafri & 

Rohmawati, 2014). Menurut (Liem, Erandaru, & Sutanto, 2016) company profile 

berfungsi sebagai:  

1. Representasi perusahaan  

Company Profile merupakan suatu gambaran mengenai sebuah 

perusahaan yang berfungsi untuk menjelaskan tentang perusahaan agar 

perusahaan tersebut mempunyai citra yang baik di mata masyarakat.  

2. Komunikasi  

Company Profile dapat digunakan untuk melengkapi komunikasi secara 

lisan agar terciptanya pemahaman yang tepat mengenai perusahaan.  

3. Menghemat waktu transaksi  

Company Profile berisi informasi perusahaan secara detail sehingga 

pihak yang akan mengadakan kerjasama tidak perlu menanyakan informasi 

lebih lanjut mengenai perusahaan tersebut. 
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4. Membangun identitas dan citra perusahaan  

Company Profile yang dibuat dengan susunan yang menarik, detail dan 

jelas dapat dijadikan sebagai tahap awal agar perusahaan dikenal baik dalam 

masyarakat. 

Selain itu, company profile juga dapat dibuat ke dalam lima bentuk, 

seperti: 

1. Bentuk teks 

Berisi company profile  dalam bentuk teks tertulis sehingga dalam 

pembuatannya lebih menekankan pada keruntutan dalam penyampaiannya, 

penggunaan kata yang mudah dipahami dan penyusunan kata didalam 

kalimat dibuat serapi mungkin. 

2. Bentuk grafik 

Dalam hal ini, sebuah company profile dibuat menjadi lebih variatif 

karena menggabungkan elemen multimedia berupa teks dan gambar. 

3. Bentuk video 

Bentuk video company profile biasanya dibangun dalam sebuah konsep 

dan storyboard. 

4. Bentuk interaktif 

Bentuk interaktif company profile berupa keinteraktifan perusahaan  

dalam menghasilkan sebuah company profile yang memudahkan pengguna 

dalam memilih informasi yang tepat sesuai kebutuhan. 

5. Bentuk online 

Dalam pengimplementasiannya, bentuk online company profile biasanya 

hadir dalam bentuk website. 

Universitas Internasional Batam 
 Welly Maretha, Perancangan Dan Implementasi Video Company Profile Berbasis Multimedia Pada 

Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah 
UIB Repository@2018



18 
 

Didalam company profile berisi bermacam-macam kebutuhan dari sebuah 

perusahaan. Secara umum, isi company profile adalah berupa sejarah perusahaan 

dari pendiri perusahaan hingga perkembangan dari perusahaan, filosofi 

perusahaan, budaya perusahaan yang berperan dalam pembentukan citra setiap 

anggota terhadap perusahaan, sambutan dari pimpinan, identitas perusahaan, visi 

misi serrta strategi perusahaan, alamat cabang, gambaran tentang SDM (Sumber 

Daya Manusia), sistem pelayanan dan fasilitas, prestasi dan keunggulan, laporan 

perkembangan perusahaan, deskripsi tentang produk dan program pengembangan. 

2.2.3 Sinematografi 

Sinematografi adalah suatu alat komunikasi bersifat non-verbal dan 

memanfaatkan gambar bergerak untuk kemudian disusun secara beruntun 

sehingga menghasilkan suatu tayangan yang mampu menyampaikan sebuah 

informasi (Erlyana & Bonjoni, 2014). 

Teknik yang dapat digunakan untuk pengambilan gambar sebagai berikut:  

1. Teknik Heads and Shoulders 

Teknik yang membuat penonton ikut merasakan apa yang dilihat dari sisi 

sebelah kepala dan bahu tokoh atau aktor lain. 

2. Long Shot 

Teknik yang digunakan untuk penekanan terhadap lingkungan sekitar 

atau dalam scene selain itu teknik ini menggunakan bidikan kamera jauh 

sehingga mendapatkan adegan dengan kesan efek luas. 
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3. Frog Eye 

Teknik pengambilan gambar yang diambil sejajar dengan permukaan 

tempat objek berdiri sehingga mendapatkan objek yang terkesan tinggi, 

kokoh dan megah. 

4. Eye Level / Normal Angle 

Teknik yang membuat kedudukan subjek dan penonton sejajar, 

pengambilan gambar pada teknik ini biasanya sejajar dengan mata subjek. 

5. Low Angle 

Teknik pengambilan gambar yang membuat posisi kamera lebih rendah 

daripada mata subjek. 

6. Hot Move: fear of high-looking downward 

Teknik yang membuat penonton merasakan sensasi berada di ketinggian. 

7. Still Camera 

Teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera diam di posisi yang 

diinginkan. Teknik ini menghasilkan kedataran setiap adegan. 

8. Panning 

Teknik pengambilan gambar yang diambil dari banyak sisi sehingga 

menghasilkan kesan yang lebih hidup terhadap objek yang bergerak. 

9. Tracking: moving shot track 

Teknik pengambilan gambar yang membuat kamera mengikuti 

pergerakan objek sehingga penonton ikut merasakan pergerakan adegan. 
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2.3 Software 

2.3.1 Adobe Premiere Pro CC 2015 

Adobe Premiere Pro CC (Creative Cloud) 2015 adalah sebuah software 

untuk mengedit video yang berbasis non-linier editor (NLE) (Jago, 2014). 

Kelebihan dari Adobe Premiere Pro CC 2015 adalah editor dapat mengimport file 

dari Adobe System Inc seperti Adobe After Effect dan Adobe Photoshop. 

2.3.2 Adobe After Effect 

Adobe After Effect merupakan sebuah software yang dipakai untuk 

membuat efek dalam pembuatan video, dan animasi serta dapat digunakan sebagai 

software compositing (Sunarya, Saputra, & Rahmadhiani, 2017).   

2.3.3 Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop CS6 merupakan sebuah software untuk mendesain 

gambar, mengedit gambar, dan pengolah foto digital. Adobe Photoshop CS6 

merupakan versi ke tiga belas (13)  yang diproduksi oleh Adobe Systems.  

2.3.4 Adobe Audition CS6  

Adobe Audition CS6 merupakan sebuah software yang digunakan dalam 

mengedit dan merekam suara dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan 

beberapa efek seperti Grafik dan Parametric Equalizer, Penghilang noise, Reverb, 

Echo serta Delay. Format yang dihasilkan dalam bentuk .waf dan dapat di convert 

dalam format .wma, .mp3, .mp3pro serta menyediakan 128 trek dengan satu sound 

card (Hartono & Rudjiono, 2015). 
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