
 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang perancangan company profile Universitas Negeri Padang 

berbasis multimedia interakif oleh (Budiman et al, 2016) ini digunakan sebagai 

media untuk mempromosikan Universitas Negeri Padang serta sebagai media 

informasi yang tepat dan akurat sehingga masyarakat mengetahui gambaran dari 

Universitas Negeri Padang atau UNP. Hasil dari Penelitian ini adalah CD 

Interaktif company profile UNP yang kemudian dipublikasikan CD Interaktif 

company profile agar dapat dijalankan melalui komputer atau laptop tanpa harus 

menggunakan aplikasi adobe flash maka dibuat berupa file .exe.  

Penelitian dengan topik “Video  Profile Sebagai Media Penunjang Informasi 

dan Promosi pada SMK Putra Tama Mandiri” (Hardiansyah et al, 2018). Dalam 

proses pengeditan digunakan software Adobe Premiere dan Adobe Photoshop. 

Hasi dari penelitian ini adalah video profile yang digunakan sebagai media 

promosi dan informasi sehingga SMK Putra Tama Mandiri dikenal masyarakat 

luas dan dapat menambah jumlah calon siswa dan siswi SMK Tama Mandiri.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Abdillah et al, 2017) tentang “Perancangan 

Video Profile Sebagai Media Promosi STMIK CIC dengan Tehnik Motion 

Graphic Menggunakan Perangkat Lunak Komputer Graphic”. Tehnik Motion 

Graphic dengan objek flat design dalam pembuatan video profile STMIK CIC ini 

sangat menarik dan dan inovatif. Hasil luaran dari penelitian ini
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 adalah video profile yang memberikan gambaran tentang STMIK CIC ketika 

diadakan kunjungan kampus ke sekolah-sekolah dan dibagikan ke media sosial. 

Penelitian berjudul “Perancangan Media Promosi Video Profile pada SMA 

Negeri 15 Kota Tangerang” pembuatan video sosialisasi ini bertujuan untuk 

merancang media audio visual agar dapat menjadi daya tarik yang efektif, 

terutama dalam penyampaian promosi dan informasi. Luaran dari penelitian ini 

adalah video dalam proses implementasinya ditujukan kepada calon siswa baru, 

untuk menjalin relasi dengan sekolah lain, ataupun sebagai media promosi dan 

informasi untuk masyarakat luas (Sunarya et al, 2017). 

Penelitian tentang “Pembuatan Video Profil Sekolah Dasar Negeri 1 Tugu 

Jumantono Kabupaten Karanganyar” ini memiliki tujuan untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat luas serta agar sekolah ini memilikki video profile 

yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional seperti mengadakan 

penyuluhan langsung kepada calon orang tua murid. Hasil penelitian berupa video 

profile yang dapat memberikan informasi tentang Sekolah Dasar Negeri 1 Tugu 

Jumantono kepada guru dan calon orang tua murid (Santoso, 2014). 

Penelitian mengenai “Perancangan Video Profile sebagai Penunjang Media 

Informasi dan Promosi pada SMA Citra Islami Tangerang” ini memiliki tujuan 

untuk mempromosikan SMA Citra Islami Tangerang. Tahapan produksi dalam 

proyek ini dimulai dari tahap pra produksi, tahap produksi, dan tahap pasca 

produksi. Hasil dari penelitian berupa video yang menarik dan dapat menjadi 

media informasi serta media promosi khususnya bagi para calon siswa/i baru 

(Wibowo et al., 2017). 
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Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka ditampilkan tabel penelitian 

sebagai pembanding penelitian terdahulu terhadap video yang akan dikembangkan 

(Lihat Tabel 1). 

Tabel 1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Budiman et 
al 

2016 Perancangan company profile Universitas Negeri 
Padang berbasis multimedia interakif ini digunakan 
sebagai media untuk mempromosikan Universitas 
Negeri Padang yang hasilnya dalam bentuk CD 
Interaktif dan agar dapat dijalankan melalui 
komputer atau laptop tanpa harus menginstal aplikasi 
adobe flash dibuat berupa file .exe.  

Hardiansyah 
et al 

2018 Penelitian  “Video  Profile Sebagai Media 
Penunjang Informasi dan Promosi pada SMK Putra 
Tama Mandiri”. Dalam proses pengeditan digunakan 
software Adobe Premiere dan Adobe Photoshop.  

Abdillah et 
al 

2017 Perancangan Video Profile Sebagai Media Promosi 
STMIK CIC dengan Tehnik Motion Graphic 
Menggunakan Perangkat Lunak Komputer Graphic 
ini sangat menarik dan dan inovatif.  

Sunarya et 
al 

2017 Perancangan Media Promosi Video Profile pada 
SMA Negeri 15 Kota Tangerang pembuatan video 
sosialisasi ini bertujuan untuk merancang media 
audio visual agar dapat menjadi daya tarik yang 
efektif, terutama dalam penyampaian promosi dan 
informasi. 

Santoso  
 

2014 Dengan dibuatnya video profil SMART Preschool 
Kepunton Solo penyampaian informasi lebih efektif 
serta lebih menarik dalam penyajiannya serta dapat 
memberikan informasi kepada masyarakat luas 
tentang kegiatan yang terdapat di SMART Preschool 
melalui media video profil dalam bentuk VCD. 

Wibowo et 
al 

2017 Dengan dibuatnya perancangan video profile sebagai 
Penunjang Media Informasi dan Promosi pada SMA 
Citra Islami Tangerang ini memiliki tujuan untuk 
mempromosikan SMA Citra Islami Tangerang. 
Tahapan produksi dalam proyek ini dimulai dari 
tahap pra produksi, tahap produksi, dan tahap pasca 
produksi. 
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Perancangan company profile UNP digunakan untuk media promosi dalam 

bentuk CD interaktif yang dapat dijalankan melalui komputer dan laptop sejalan 

dengan perancangan video profile SMART Preschool Kepunton Solo yang 

luarannya berbentuk VCD.  Video profile pada SMK Putra Tama Mandiri 

dalam proses pengeditan digunakan software Adobe Premiere dan Adobe 

Photoshop sedangkan perancangan video profile STMIK CIC menggunakan 

tehnik Motion Graphic perancangan video profile sebagai penunjang media 

informasi dan promosi pada SMA Citra Islami yang menggunakan tahapan 

produksi yaitu tahap pra produksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. 

Video profile SMA Negeri 15 dibuat agar mempunyai media audio visual yang 

memiliki daya tarik yang efektif, terutama dalam penyampaian promosi dan 

informasi 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan membuat sebuah proyek 

media video profile untuk membantu memperkenalkan organisasi kemahasiswaan 

yang terdapat di sebuah instansi dalam mempromosikan instansi kepada 

masyarakat. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian 

terapan yang dilakukan dengan menyelesaikan suatu permasalahan dalam sebuah 

perusahaan yang dijadikan objek penelitian serta menggunakan tahapan produksi 

yang juga digunakan pada perancangan video perusahaan Amplang serta terbukti 

berjalan baik seperti pada tahapan penelitian yang dilakukan oleh (Budiman et al., 

2016), (Hardiansyah et al, 2018), (Abdillah et al, 2017), (Sunarya et al, 2017), 

(Santoso, 2014), dan (Wibowo et al., 2017). 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan kumpulan dari teori-teori yang digunakan untuk 

memperkuat teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam pembuatan 

video profile penulis menggunakan beberapa landasan teori sebagai berikut: 

2.2.1 Multimedia 

Definisi dari kata multimedia dapat diartikan sebagai alat atau media yang 

menggabungkan dua unsur atau lebih yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, 

suara, audio, video dan animasi secara terintegrasi (Ismail, 2017). Menurut 

(Mandala, 2017) multimedia merupakan gabungan dari berbagai tipe objek media, 

seperti tulisan, suara, video dan gambar. Gabungan dari berbagai media objek 

tersebut menghasilkan suatu layanan yang dapat dinikmati, interaktif dan dinamis 

sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunanya.  

Menurut Hermansyah & Nurhayati, (2015) multimedia terbagi menjadi 

multimedia linear dan multimedia interaktif dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Multimedia linear  

Multimedia linear merupakan suatu multimedia yang tidak dilengkapi 

dengan alat pengontrol apapun yang dapat dijalankan oleh pengguna. 

Multimedia ini berjalan secara berurutan, contohnya: TV dan film. 

2. Multimedia Interaktif  

Multimedia interaktif merupakan suatu multimedia yang ada dan 

dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dijalankan oleh pengguna, 

sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses 

selanjutnya. Contoh dari multimedia interaktif adalah aplikasi game dan 

CD interaktif. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, apabila 
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pengguna mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol multimedia 

tersebut, maka hal ini disebut multimedia interaktif. 

Selain itu menurut (Kharisma et al, 2015) Multimedia juga terdiri dari 

beberapa unsur yaitu: 

1. Teks 

Teks Merupakan bentuk data yang paling mudah dikendalikan dan 

disimpan. Penggunaan teks bergantung pada kegunaan dari aplikasi 

multimedia. Teks juga merupakan kombinasi huruf yang membentuk 

satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi 

pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. 

Multimedia menyajikan informasi kepada pengguna dengan cepat, 

karena tidak diperlukan membaca secara rinci dan teliti. Teks dapat 

membentuk kata atau narasi dalam multimedia yang disajikan bahasa.  

2. Gambar 

Penggunaan gambar adalah sebagai penjelas dari sebuah teks serta 

dapat meringkas sebuah data yan kompleks dengan cara yang lebih 

baru dan sederhana. Gambar sering juga digunakan sebagai latar 

belakang yang membuat teks menjadi menarik. Gambar secara umum 

terbagi atas dua yaitu bitmap, dan vector. Bitmap merupakan lukisan 

grafis, dan vector merupakan kumpulan garis grafis.   

3. Suara  

Multimedia tanpa suara hanya disebut unimedia, bukan multimedia. 

Audio dalam multimedia dapat berbentuk narasi, lagu, dan sound 

effect. 
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4. Animasi  

Penggunaan dari sebuah komputer untuk menciptakan gerak dalam 

multimedia disebut dengan animasi. Animasi merupakan tampilan 

yang menggabungkan antara media teks grafik dan suara dalam suatu 

aktivitas pergerakan. Animasi digunakan untuk menjelaskan dan 

menyederhanakan sesuatu yang kompleks dan sulit dilakukan dengan 

video.  

5. Video 

Video menyediakan sumber daya yang banyak dan hidup bagi 

aplikasi multimedia. Video adalah teknologi perekaman, pengolahan, 

penyimpanan, pemindahan, dan pengubahan urutan gambar diam 

dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. 

Jika objek pada animasi adalah buatan, maka objek pada video adalah 

nyata.  

Kegunaan dari penggunaan multimedia menurut (Andinny & Indah, 

2016)  yaitu: 

a) Menarik perhatian  

Perangkat multimedia merupakan sesuatu yang menarik sehinga 

dapata digunakan untuk menarik perhatian dari pengguna maupun 

masyarakat umum.  

b) Kerjasama  

Perangkat dan penggunaan multimedia dapat menjadi mekanisme 

yang ideal untuk merangsang kerja kelompok. 
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c) Logistik  

Penggunaan dari multimedia mempermudah karena perangkatnya 

yang mudah dibawa dan dikemas.  

2.2.2 Company Profile 

Company Profile adalah sebuah penjelasan dan hasil cetak atau pun halaman 

web yang berisi tentang gambaran umum sebuah perusahaan. Fungsi company 

profile adalah sebagai media komunikasi dan alat pemberi informasi dan 

gambaran umum perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dengan kata 

lain company profile adalah sarana untuk memperkenalkan perusahaan dengan 

berbagai media yang ada (Soegijanto & Lestari, 2016). Fungsinya antara lain: 

1. Representasi perusahaan 

Company Profile berisi tentang gambaran umum dari sebuah 

perusahaan. Sehingga digunakan juga untuk membangun nama baik 

perusahaan dengan memberikan informasi yang positif. 

2. Alat Komunikasi 

Company Profile juga dipakai sebagai alat komunikasi lisan demi 

terwujudnya pemahaman bersama tentang suatu perusahaan atau 

organisasi.  

3. Menghemat waktu transaksi 

Pengguna maupun relasi perusahan tidak perlu menanyakan secara 

rinci tentang perusahaan, produk, visi, dan misi karena hal-hal 

tersebut bisa didapatkan dari company profile perusahaan tersebut 

ketika terjadi pertemuan maupun sesudah pertemuan. 
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4. Membangun identitas  

Company profile sangat mencerminkan nama baik serta wajah 

perusahaan didepan umum. 

Dalam pembuatan company profile terdapat tahapan-tahapan yang 

semuanya saling berkaitan satu sama lain. Menurut (Jarwati & Gesang, 2014) 

terdapat 3 tahapan dalam pembuatan company profile antara lain: 

1. Tahap Pra Produksi 

Pada tahap awal ini dilakukan persiapan dan pemahaman 

permasalahan tentang pembuatan video profil dengan menggunakan 

storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan 

sesuai dengan naskah. 

2. Tahap Produksi 

a) Shooting  

Dalam pengambilan gambar digunakan teknik-teknik seperti 

zoom in, zoom out, pen lift, pan right, tilt up, tilt down, 

pengaturan fokus kamera sangat diperlukan. Proses perekaman 

video dilakukan sesuai dengan storyboard yang dibuat.  

b) Capturing  

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan bahan suatu proyek 

pengeditan video. Hasil dari syuting yang masih berupa data 

dalam memory card dan di simpan dalam hardisk.  

c) Audio  

Perpaduan gambar dan suara dengan dilakukan proses pengaturan 

musik menghasilkan musik yang sesuai dengan cerita.  
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3)  Tahap Pasca Produksi 

Tahap converting, tahap editing, tahap rendering serta tahap output 

merupakan bagian dari tahap ini dengan penjelasan sebagai berikut: 

a) Tahap Converting yang dimana Mengubah file asli MOV diubah 

menjadi format Avi, MP4. 

b) Tahap pengeditan gambar sangat penting karena disinilah tahap 

dimana video yang dihasilkan dibuat dan diedit sedemikian rupa 

serta ditambahkan music agar hasilnya menarik.  

c) Tahap Rendering merupakan penggabungan potongan gambar 

yang sudah di edit dan ditambah musik menjadi satu file dalam 

bentuk DVD. 

d) Tahap Keluaran adalah tahap dimana hasil akhir pengeditan 

company profile menjadi format DVD (Digital Video Disc). 

2.2.3  Sinematografi 

Menurut (Kardewa & Arta, 2017) Sinematografi merupakan bagian dari 

ilmu terapan yang membahas tentang teknik menangkap dan menggabungkan 

gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang digunakan untuk 

menyampaikan ide. Seorang penata kamera harus dapat menghasilkan gambar 

atau visual yang bagus, menarik serta dapat menyampaikan maksud dari visual 

tersebut. Sinematografi bukan hanya tentang pengambilan gambar tetapi juga 

tentang bagaimana mengatur gambar sesuai adegan dan cerita yang telah 

diciptakan menggunakan teknik yang sesuai. Berikut beberapa teknik yang dapat 

digunakan dalam pengambilan gambar diantaranya sebagai berikut: 
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1. Angle  

Angle kamera yaitu merupakan sebagian titik dan wilayah pandang 

dari kamera yang direkam oleh lensa dan kamera. Angle terbagi 

menjadi beberapa macam menurut (Sukmana, 2018) yaitu: 

a)  Eye Level / Normal Angle. Kamera ditempatkan sejajar 

dengan mata subjek. 

b) High Angle merupakan saat kamera menangkap subjek yang 

berada di bawah. 

c) Low angle adalah teknik pengambilan gambar dengan letak 

kamera lebih rendah dari subjek mata. 

d) Frog eye menjadikan objek terlihat tinggi, kuat dan megah. 

2. Editing  

Editing merupakan proses pemotongan gambar, pembangunan 

suasana yang disempurnakan untuk mendapatkan kesan yang sesuai 

dengan cerita. Potongan adegan disusun semenarik mungkin, 

ditambahkannya musik sebagai backsound, pengaturan warna yang 

sesuai dengan kondisi. 

3. Pergerakan kamera 

Menurut (Yuwono et al, 2016) pergerakan kamera juga termasuk 

faktor yang mempengaruhi. Pergerakan kamera membantu sutradara 

dan timnya untuk menjelaskan susasana yang ingin disampaikan ke 

penonton sesuai dengan cerita yang dibuat. Pembagian dari 

pergerakan kamera antara lain: 
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a) Panning merupakan gerakan dimana kamera diam sedangkan 

bergerak ke kiri atau ke kanan adalah lensa. 

b) Tilting adalah kamera diam tidak bergerak dan hanya lensa yang 

bergerak dari atas ke bawah. 

c) Gerakan kamera yang ikut bergerak mendekati atau menjauhi 

subjek. Dolly in atau gerakan mendekati subjek menegaskan 

suasana tegang. Sedangkan dolly out, memberi kesan kehilangan 

atau realisasi tentang suatu hal yang sedang terjadi pada subjek. 

d) Tracking hampir sama dengan dolly hanya saja gerak kamera ke 

kiri atau ke kanan. Tracking digunakan untuk mengikuti gerakan 

yang cepat seperti lari. 

e) Steadycam adalah membuat suatu gerakan yang bebas dan hasil 

gambar yang lebih smooth. 

f) Crane yaitu gerakan dari kamera dengan suatu alat untuk 

mendapatkan gambar dari tempat yang tidak terjangkau manusia. 

 Shoot adalah bidang pandangan pada saat pengambilan gambar. Menurut 

(Prasetyo & Denny, 2017) berikut pembagian dari shoot antara lain: 

1. Extreme Long Shot  

Teknik ini digunakan ketika mengambil pemandangan yang 

sangat jauh dari objek. 

2. Long Shot  

Teknik ini digunakan untuk mendapatakan keseimbangan antara 

aktor dengan lingkungannya. 
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3. Medium Close-Up  

Teknik yang digunakan untuk menunjukkan detil ekspresi aktor 

dalam suatu adegan.  

4. Close-Up  

Teknik yang digunakan ketika akan memperlihatkan ekpresi 

wajah actor dengan jelas serta gerakan yang mendetil.  

Sinematografi tidak bisa dipisahkan dari storyboard. Storyboard merupakan 

visualisasi dari sebuah naskah sehingga memberikan gambaran dari cerita yang 

akan dibuat. Kegunaan dari storyboard yaitu agar sutradara dapat menyampaikan 

ide cerita kepada orang lain atau kru dengan mudah. Hal ini disebabkan karena 

storyboard dapat menggiring khayalan seorang mengikuti gambar yang tersaji, 

sehingga setipa orang memiliki persepsi yang sama pada ide cerita. Storyboard  

disusun berututan sesuai dengan naskah (Supraptono & Hari, 2017). 

2.3 Tools yang digunakan 

2.3.1 Adobe Premiere Pro CS6 

Adobe Premiere Pro CS6 merupakan perangkat lunak yang sering 

digunakan dalam pengeditan video. Adanya antarmuka yang sama antara Adobe 

Photoshop, Adobe Premiere, dan Adobe After Effects sehingga memudahkan 

dalam hal penggunaan, gambar - gambar dapat dibuat dengan Adobe Photoshop 

dan efek - efek khusus juga dapat disiapkan dari adobe. Adobe Premiere 

digunakan untuk editing, pembuatan efek dan transisi agar video yang dihasilkan 

menjadi menarik (Nurhardian et al, 2015). 
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2.3.2 Adobe After Effect CS6 

After Effects adalah sebuah perangkat lunak editing video yang diakui 

kecanggihannya. After Effects merupakan software yang digunakan untuk 

membuat efek transisi serta merupakan perangkat lunak animasi multimedia 

terbaik yang telah menyediakan semua kebutuhan untuk para amatir maupun 

profesional untuk pembuatan animasi atau motion graphics dan visual effect. Hal 

tersebut dikarenakan After Effects memiliki fitur dan tools yang lengkap sehingga 

memberikan banyak kemudahan untuk improvisasi. 

2.3.3  Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop CS6 merupakan perangkat lunak yang dikhususkan untuk 

pengeditan gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan 

oleh fotografer dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar 

untuk perangkat lunak pengolah gambar atau foto dan dengan Adobe Acrobat, 

dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe Systems 

(Supriyanta & Eunike, 2016).  
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