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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Miranda (2018)  yang berjudul Perancangan 

Rebranding Kiniko Café pada Sosial Media Youtube bertujuan untuk 

meningkatkan strategi pemasaran Kiniko Cafe karena pada saat itu, media-media 

promosi yang digunakan belum menyampaikan dengan baik keunggulan Café 

Kiniko dan media promosi yang digunakan adalah d engan radio dan sosial media 

berupa facebook dan instagram. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam proses 

perancangannya adalah dengan melakukan observasi dan wawancara langsung ke 

kawasan Café Kiniko. Hasil dari proses perancangan ini kemudian pun 

diimplementasikan ke berbagai sosial media seperti facebook, Instagram dan 

youtube. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Setyadi (2017) yang berjudul 

Perancangan Film Pendek Bertema Wisata dengan Pendekatan Storytelling sebagai 

Media Promosi Pulau Bawean bertujuan untuk menggambarkan kecantikan-

kecantikan objek pariwisata, keramahan penduduk, serta kegiatan yang dapat 

dilakukan di pulau Bawean. Hal yang melatarbelakangi peneliti untuk merancang 

sebuah video promosi berbasis storytelling pada tempat wisata ini adalah karena 

media promosi yang digunakan oleh bawean masih sederhana yaitu berupa brosur, 

buku profil, dan website dimana penyebarannya informasi masih terbatas untuk 

menggambarkan identitas pulau Bawean kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, 

peneliti merancang sebuah video berbasis storytelling yang 
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menggambarkan kecantikan objek pariwisata di pulau Bawean serta untuk 

meningkatkan kualitas promosi kabupaten Gresik di bidang digital. Peneliti 

menggunakan metode penelitian berupa observasi, kuesioner serta interview untuk 

mengumpulkan data. Kemudian melakukan perancangan dengan membuat 

storyline, pengambilan gambar, pengeditan dan mengimplementasikan hasil dari 

rancangan tersebut. Hasil dari proses perancangan ini kemudian ditampilkan dalam 

kegiatan serta didistribusikan dalam sosial media berupa serta didistribusikan dalam 

sosial media berupa Youtube. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Abrianti & Ibrahim (2017) yang berjudul 

Promoting PT Aneka Indo Makmur and Its Products Using A Company Profile 

Video bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

perusahaan PT Aneka Indo Makmur. Hal yang melatarbelakangi peneliti untuk 

merancang sebuah video profil pada perusahaan ini adalah karena PT Aneka Indo 

Makmur belum mempunyai media promosi yang dapat digunakan untuk 

memperkenalkan perusahaan beserta produk-produknya kepada calon distributor 

berpotensi lainnya secara efektif. Sehingga untuk mengatasai permasalahan 

tersebut, peneliti merancang sebuah video profil yang berisikan informasi 

perusahaan berupa sejarah perusahaan, visi & misi, produk-produk yang dijual, 

serta kelebihan dari perusahaan tersebut dan mengimplementasikannya ke berbagai 

sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum (2013) berjudul Pembuatan 

Video Profil Sekolah Menengah Kejurusan Kristen 1 Surakarta bertujuan untuk 

mempromosikan SMK Kristen 1 Surakarta dan mendokumentasikannya agar 

masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan informasi baru dari sekolah ini. 
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Penyampaian informasi dari SMK Kristen 1 Surakarta masih bersifat sederhana 

yaitu dengan menggunakan brosur dan papan pengumuman. Sekolah ini telah 

memiliki video profil, namun video tersebut sudah lama digunakan sehingga tidak 

memuat perubahan program studi, sarana prasarana dan informasi yang baru. 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan 

wawancara.   

 Penelitian yang dilakukan oleh Jatikusuma (2016) yang berjudul 

Perancangan Video Profil Sasenitala Konservasi Alam dan Budaya sebagai Media 

Informasi bertujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan kegiatan-

kegiatan Sasenitala Konservasi Alam dan Budaya kepada mahasiswa dan 

mahasiswi institut Seni Indonesia Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa pengumpulan data dan analisis SWOT. Dalam proses 

perancangan video, peneliti menggunakan berbagai perangkat lunak desain grafis 

seperti Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe Premiere CC 2015, 

dan Adobe After Effect CS6. Hasil perancangan dan implementasi yang diperoleh 

peneliti berupa video company profile yang dikemas dalam bentuk DVD High 

Resolution. 

 Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka ditampilkan tabel penelitian 

sebagai pembanding penelitian terdahulu terhadap video yang akan dikembangkan 

(Lihat pada Tabel 1). 
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Tabel 1: Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Miranda 2018 Peneliti merancang sebuah video promosi yang 

bertujuan untuk meningkatkan strategi pemasaran 

Café Kiniko. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan melakukan observasi dan 

wawancara ke lokasi Café Kiniko. 

Prasetyo & 

Setyadi 

2017 Peneliti merancang sebuah video berbasis storytelling 

yang menggambarkan keindahan objek pariwisata di 

pulau Bawean serta untuk meningkatkan kualitas 

promosi kabupaten Gresik di bidang digital. Video ini 

kemudian akan diimplementasikan dalam sosial media 

berupa Youtube. 

Abrianti & 

Ibrahim 

2017 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah 

video profil yang dapat memberikan informasi jelas 

kepada distributor lainya mengenai produk yang 

ditawarkan. Video profil kemudian 

diimplementasikan ke berbagai sosial media berupa 

Facebook, Twitter dan Youtube. 

Cahyaningrum 2013 Video yang dihasilkan bertujuan untuk 

mempromosikan SMK Kristen 1 Surakarta dengan 

merancang sebuah video profil baru yang memuat 

informasi-informasi baru seputar program studi dan 

sarana prasarana. 

Jatikusuma 2016 Video yang dihasilkan bertujuan untuk 

mempromosikan dan memperkenalkan kegiatan-

kegiatan Sasenitala Konservasi Alam dan Budaya 

kepada mahasiswa dan mahasiswi institut Seni 

Indonesia Yogyakarta. Perangkat lunak yang 

digunakan dalam proses perancangan adalah Adobe 

Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe 

Premier CS6, dan Adobe After Effect CS6. 

 

Melalui hasil penelitian terdahulu, penulis akan merancang sebuah video 

company profile untuk Fusion 5 Café & Resto guna membantu restoran dalam 

memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk yang ditawarkan kepada 

masyarakat seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Setyadi (2017), 

Abrianti & Ibrahim (2017), Cahyaningrum (2013), Jatikusuma (2016) dan dengan 

menggunakan konsep dan metode pengumpulan data seperti yang dilakukan oleh 
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Miranda (2018) yaitu dengan melakukan observasi ke lokasi Café Kiniko dan 

melakukan wawancara dengan pemilik usaha untuk memperoleh data yang akan 

berguna dalam proses perancangan dan implementasi.  

Perangkat lunak desain grafis yang akan digunakan oleh penulis dalam 

proses perancangan adalah Adobe Photoshop CS6 dan Adobe Premiere Pro CC 

2015 seperti yang diterapkan oleh Jatikusuma (2016). Hasil perancangan berupa 

video company profile kemudian akan diimplementasikan ke berbagai sosial media 

seperti Instagram seperti yang diterapkan oleh Abrianti & Ibrahim (2017). 

2.2 Landasan Teori 

Landasan Teori adalah kumpulan dari teori-teori yang digunakan untuk 

memperkuat teori penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

2.2.1 Multimedia 

Multimedia adalah kombinasi dari media yang berbeda dimana digunakan 

untuk menyajikan informasi multimodal dalam hubungannya dengan komputer 

teknologi (Irwan, Santyasa, & Tegeh, 2014). Sedangkan menurut Purwanto & 

Hanief (2016), multimedia merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan 

berbagai sumber media diantaranya teks, grafik, suara, animasi dan video yang 

disampaikan dan dikontrol oleh system komputer secara interaktif. Menurut 

Subario, Lumenta, & Rumbayan (2017), multimedia merupakan gabunngan dari 

berbagai elemen-elemen informasi. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Teks 

Teks adalah bentuk data dalam multimedia yang membentuk suatu kata 

dan narasi. Menurut Siti, Sutama, & Nurjaya (2016), teks berfungsi 

untuk meningkatkan struktur berpikir yang digunakan oleh masyarakat 

dalam kehidupan sosial dan dapat mengarahkan masyarakat mengenai 

cara-cara melakukan aktifitas dengan benar. 

2. Suara 

Suara adalah bunyi yang dapat didengar dengan menggunakan indera 

pendengaran. Menurut Kumar & Goyal (2014), terdapat beberapa 

format dalam audio yaitu antara lain WMA yang merupakan format 

audio yang diberikan oleh Microsoft, Format CD, AAC (Advanced 

Audio Coding), Format Waveform Audio (WAV) yang dikembangkan 

oleh Microsoft dan IBM sebagai standar penyimpanan file audio, 

Format MPEG Audio Layer 3 (MP3) dan Format MIDI. 

3. Gambar 

Menurut Meryam & Usman (2017) gambar adalah media yang paling 

umum dipakai dan dapat dimengerti oleh siapa saja. Kelebihan dalam 

penggunaan gambar adalah dapat lebih mudah menarik perhatian dan 

dapat mempermudah penonton dalam memahami konteks yang sedang 

ingin disampaikan.  

Terdapat 2 (dua) tipe objek gambar dalam komputer menurut Wibowo 

& Nilawati (2015) yaitu Bitmap yang diperoleh dari hasil pemotretan 

atau scanning foto dan Vektor yang karakteristiknya tidak bergantung 

pada resolusi. File yang berformat Bitmap adalah antara lain Windows 
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Bitmap (.bmp), PC Paint Brush (.pcx), Graphic Interchange Format 

(.gif), Windows Icon (.ico), Mac Paint (.mac), Portable Network 

Graphics (.png) dan Join Photographic Expert Group (.jpg). Sedangkan 

file yang yang berformat vector adalah antara lain Windows Metalife 

(.wmf) dan AutoCad (.dfx). 

4. Video 

Menurut Kadek, Dewi & Pudjawan (2016), video adalah seperangkat 

media yang dapat menangkap, merekam, memproses, dan menampilkan 

gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan.  

Menurut Malaga & Koppel (2017) ,terdapat beberapa kategori dalam 

format video pada saat ini, yaitu antara lain yaitu video analog format 

encoding, video analog format kaset, video digital format kaset, disk 

optic format penyimpanan dan video digital terpilih format encoding. 

Sedangkan format file video berbeda-beda tergantung pada aplikasi 

yang digunakan. Terdapat beberapa format file video yaitu AVI, MPEG-

4, QuickTime, WMV, Matroska, Flash Video, 3GP, DVDRIP, CAM, 

Bluray/HD, mHD, Workprint, dan VCD. 

5. Animasi 

Menurut Pramono, Suyanto, & Sofyan (2017), animasi adalah hasil 

karya yang menggabungkan 2 bidang yakni bidang seni dan bidang 

teknologi informasi. Terdapat beberapa jenis pembuatan animasi seperti 

teknik cut-out silhouette, collage¸ stop-motion, dan frame-by-frame. 

Perancangan animasi terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu proses 
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pembuatan scenario, storyboard dan pembuatan asset karakter, 

background dan asset lainnya yang mendukug scenario.  

Terdapat pula jenis-jenis multimedia. Menurut Aditia & Budhi (2016), 

Multimedia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Multimedia Interaktif 

Multimedia interaktif merupakan perangkat multimedia dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga pengguna dapat 

memilih proses selanjutnya yang diinginkan. Pengguna dapat 

mengontrol secara penuh mengenai apa dan kapan suatu elemen 

multimedia akan ditampilkan. 

2. Multimedia Hiperaktif 

Multimedia hiperaktif merupakan multimedia dengan struktur elemen 

terkait yang dapat dipandu oleh pengguna melalui tautan dengan elemen 

multimedia yang ada. 

3. Multimedia Linear 

Multimedia Linear merupakan sebuah multimedia dimana pengguna 

hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang 

disajikan dari awal hingga akhir. 

 Terdapat pula benefit-benefit multimedia, yaitu antara lain:  

1. Menurut Rindang (2018), multimedia dapat mempermudah pemahaman 

dalam suatu konsep dengan bantuan video, gambar, suara dan animasi. 

2. Menurut Markus & Amin (2017), multimedia dapat meningkatkan 

pengaruh yang positif terhadap minat dan pemahaman yang optimal 

pada penontonnya. 
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2.2.2 Company Profile 

Company profile merupakan sebuah media atau alat public relations yang 

digunakan untuk mempresentasikan sebuah perusahaan beserta dengan produk-

produknya yang mengangkat corporate value, produck value serta keunggulan 

perusahaan (Saftanto, 2013). 

Fungsi utama dari company profile adalah sebagai media komunikasi atau 

penyampaian informasi tertentu tentang perusahaan kepada pihak-pihak terkait baik 

internal maupun eksternal perusahaan. 

Menurut Setiawan (2016), Company profile dikatakan efektif bila memuat 

2 (dua) hal berikut, antara lain:  

1. Informatif 

Sebuah company profile akan dikatakan informatif apabila informasi yang 

dimuat didalamnya bersifat akurat dan dapat dipahami oleh para penerima 

informasi dengan mudah. 

2. Representatif   

Sebuah company profile harus memuat informasi nyata atas hal yang akan 

disampaikan serta mempresentasikan karakter yang telah dibangun secara 

terintegritas. 

Company profile dapat berperan sebagai alat marketing yang ampuh. 

Seiring dengan perkembang teknologi, kini company profile dapat ditampilkan 

dalam bentuk video. Berikut adalah keunggulan dengan menggunakan video 

company profile, antara lain:  
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1. Membangun citra dan identitas perusahaan. 

2. Dapat dengan mudah menjalin kerjasama antar perusahaan lain karena telah 

memiliki informasi jelas sehingga mutual understanding dapat tercipta. 

Menurut Raharjo (2017), terdapat beberapa unsur yang perlu dicantumkan 

dalam sebuah company profile, yaitu sebagai berikut: 

1. Identitas Perusahaan 

Identitas perusahaan merupakan gambar dari suatu perusahaan yang 

disampaikan melalui bentuk visual dan visual tersebut harus mencerminkan 

image dari perusahaan tersebut. 

2. Visi Misi Usaha 

Visi dan Misi dalam suatu perusahaanlah yang menjadi penentu kemana 

roda perusahaan akan berkembang. 

3. Logo 

Logo adalah suatu bentuk iklan yang singkat dimana logo tersebut 

membawa pesan yang besar dalam ruangan sempit. 

4. Corporate Image 

Corporate Image merupakan gambaran bagaimana suatu perusahaan dilihat 

oleh masyarakat. 

5. Warna 

Sebagai salah satu visual yang dapat menarik perhatian masyarakat dengan 

mudah. Apabila pemakaian warna yang tidak tepat akan berdampak 

merusak citra dan nilai keterbacaan. 
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2.2.3 Sinematografi 

Sinematografi adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik 

menangkap gambar dan menggabungkan gambar tersebut sehingga menjadi suatu 

rangkaian yang dapat menyampaikan suatu ide atau informasi (Adi, Setyawan, & 

Rukmasari, 2015).  

Terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan 

film menurut Kardewa & Siahaan (2017). Tahapan tersebut antara lain adalah: 

1. Pra Produksi 

Pada tahap ini dilakukan persiapan pembuatan flm seperti penentuan ide, 

synopsis, melakukan riset, dan pembuatan storyboard. 

Menurut Saputra (2017), Storyboard merupakan visualisasi rekaan yang 

berbentuk sketsa gambar yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam 

pengambilan gambar agar proses produksi video akan menjadi lebih mudah 

dan terarah. 

2. Produksi 

Pada tahap ini dilakukan pengambilan gambar sesuai dengan storyboard 

yang telah dibuat sebelumnya pada tahap pra produksi. 

3. Pasca Produksi 

Tahap ini dilakukan setelah proses pengambilan gambar selesai. Pada tahap 

ini akan dilakukan proses pengeditan, rendering, dan penguian pada film. 

Dalam proses pembuatan film, teknik pengambilan gambar yang berperan 

dalam setiap scene sangatlah penting. Terdapat 3 (tiga) elemen dalam fotografi 

yang harus dipahami untuk memperoleh gambar dalam setiap scene dengan benar. 

Menurut Jacob & Banindro (2017), elemen-elemen yang disebut sebagai Segitiga 

Exposure adalah Shutter Speed, ISO dan Aperture. 
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1. ISO (International Standart Organization) 

ISO berguna untuk mengatur berapa banyak kapasitas cahaya yang akan 

digunakan. Semakin tinggi sebuah ISO, maka akan semakin sedikit 

cahaya yang dibutuhkan dalam pengambilan gambar. Begitu pula 

semakin tinggi sebuah ISO, maka akan semakin sensitif sensornya 

sehingga gambar yang dihasilkan menimbulkan efek noise. 

2. Aperture 

Aperture merupakan lebar bukaan lensa yang berfungsi untuk menerima 

cahaya yang akan masuk ke kamera. Menurut Hasnawaty (2017), 

aperture mengatur daerah ketajaman terhadap objek yang diambil 

(Depth of Field). Jika jarak titik objek dengan kamera semakin dekat, 

maka gambar yang akan dihasilkan, tingkat ketajamannya akan semakin 

sempit. Hal lain yang dapat mempengaruh tingkat ketajaman terhadap 

objek yang diambil adalah panjang lensanya. Semakin panjang lensa 

yang digunakan, maka akan sempit pula tingkat ketajamannya. 

3. Shutter Speed 

Shutter Speed merupakan kecepatan celah kamera membuka dan 

menutup kembali. Shutter Speed berfungsi untuk mengendalikan lama 

cahaya mengenai film. Shutter Speed mempengaruhi hasil objek yang 

diambil, yaitu antara lain:  

a. Menurut Cintia (2015), shutter speed yang diatur tinggi dapat 

menangkap objek yang sedang bergerak cepat dengan baik dan jelas. 

Sedangkan shutter speed yang diatur rendah akan menangkap objek 

yang menghasilkan efek motion secara berlangsung. 
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b. Menurut Budianto & Purwanto (2015), shutter speed dapat 

menghasilkan efek goyang (shake) pada objek yang dihasilkan. Hal 

ini disebabkan oleh ketidakmampuan fotografer dalam menahan 

kamera pada saat shutter speed yang rendah. 

Dalam proses pengambilan gambar, selain dipengaruhi oleh Segitiga 

Exposure, warna dalam hasil objek yang ditangkap juga dipengaruhi oleh white 

balance. White Balance merupakan sebuah fitur yang berfungsi untuk membedakan 

kamera analog dengan kamera digital. 

Menurut Damitrias & Priskila (2017), White Balance adalah fitur dalam 

kamera yang memiliki kemampuan untuk menerjemah warna putih berdasarkan 

pada cahaya yang ada. Hal ini dikarenakan kamera tidak dapat menangkap suhu 

warna sehingga diperlukan pengaturan pada White Balance untuk memperoleh 

objek foto yang warnanya sama atau terlihat seperti aslinya. Dengan menggunakan 

white balance, fotografer dapat memperkirakan warna dominan yang merupakan 

bawaan dari sumber cahaya di sekitar objek. 

Adapula teknik-teknik yang digunakan dalam proses pengambilan gambar. 

Teknik-teknik tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) antara lain:  

1. Sudut Pengambilan Gambar 

Terdapat beberapa macam sudut pengambilan gambar menurut Heiderich 

(2015), yaitu: 

1. Bird Eye View 

Bird Eye View merupakan teknik pengambilan gambar yang 

dilakukan dengan cara dimana ketinggian kamera berada di atas 

objek. 
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2. High Angle 

High Angle merupakan sudut pengambilan gambar tepat di atas 

objek sehingga objek akan terlihat lebih kecil. 

3. Low Angle 

Low Angle merupakan teknik pengambilan gambar yang dilakukan 

dari arah bawah objek sehingga objek akan terlihat lebih besar.  

4. Eye Level 

Eye Level merupakan teknik pengambilan gambar yang dilakukan 

dengan sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. 

5. Frog Level 

Frog Level merupakan teknik pengambilan gambar yang dilakukan 

dengan cara sudut pengambilan sejajar dengan permukaan tempat 

objek berdiri.  

2. Ukuran Gambar 

Terdapat 10 (sepuluh) teknik pengambilan gambar berdasarkan pada 

ukurannya menurut Heiderich (2015) yaitu:  

1. Extreme Close Up 

Extreme Close Up merupakan teknik pengambilan gambar yang 

memfokuskan salah satu bagian dari objek sehingga hasil gambar 

lebih detail. 

2. Big Close Up 

Big Close Up merupakan teknik pengambilan gambar dengan 

ukuran sebatas kepala hingga dagu. 
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3. Close Up 

Close Up merupakan teknik pengambilan gambar dengan ukuran 

sebatas dari ujung kepala hingga leher. 

4. Medium Close Up 

Medium Close Up merupakan teknik pengambilan gambar dengan 

ukuran sebatas dari ujung kepala hingga leher. 

5. Medium Shot 

Medium Shot merupakan teknik pengambilan gambar dengan jarak 

sedang. 

6. Knee Shot 

Knee Shot merupakan teknik pengambilan gambar dari kepala 

sampai lutut. 

7. Full Shot 

Full Shot merupakan teknik pengambilan gambar secara penuh dari 

kepala hingga kaki. 

8. Long Shot 

Long Shot merupakan teknik pengambilan gambar secara 

keseluruhan dari jarak jauh. 

9. Medium Long Shot 

Medium Long Shot merupakan teknik pengambilan gambar yang 

menampilkan keseluruhan objek secara utuh. 

10. Extreme Long Shot 

Extreme Long Shot merupakan teknik yang berfungsi untuk 

menonjolkan latar belakang objek secara utuh. 
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3. Gerakan Kamera 

Menurut Santos (2015), terdapat 6 (tujuh) macam gerakan kamera yaitu:  

1. Zooming (In/Out) 

Zooming merupakan gerakan lensa kamera yang dilakukan untuk 

mendekati atau menjauhi objek. 

2. Tilting 

Tilting merupakan gerakan kamera ke atas dan bawah dengan 

menggunakan tripod. 

3. Dolly 

Dolly merupakan gerakan kamera yang dapat maju dan mundur 

dengan menggunakan roda tripod. 

4. Follow 

Follow merupakan teknik pengambilan gambar yang dilakukan 

dengan cara mengikuti pergerakan objek. 

5. Walking Shot 

Walking Shot merupakan teknik pengambilan gambar dimana objek 

sedang berjalan. 

6. Fading 

Fading merupakan teknik pergantian gambar secara perlahan pada 

kamera. 

2.2.4 Sosial media 

Sosial media adalah sebuah media online dimana masyarakat dapat berbagi 

informasi, berkomunikasi dan networking secara online. Dengan sosial media, 

penyebaran suatu informasi terhadap pengguna internet menjadi lebih mudah. 
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Manfaat dari sosial media menurut Dwianto & Iqbal (2018) adalah sebagai sarana 

komunikasi antara pelaku bisnis dan konsumen untuk menjalin hubungan yang baik 

terhadap masing-masing pihak. Dengan keberadaan sosial media, pelaku bisnis 

dapat meningkatkan strategi pemasaran sebuah produk menjadi lebih baik. Sosial 

media berupa Facebook, Instagram, Twitter menjadi sebuah platform bagi pelaku 

bisnis untuk melakukan pemasaran produknya.  

Manfaat lain dari sosial media menurut Siswanto (2013) adalah sebagai 

salah satu sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain untuk 

melihat suatu informasi mengenai suatu produk. 

2.3 Alat yang Digunakan 

Untuk merancang sebuah video company profile ini, dibutuhkan beberapa 

alat atau tools yaitu sebagai berikut:  

2.3.1 Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop CS6 adalah software digital yang dikhususkan untuk 

pengeditan gambar atau foto serta pembuatan efek dengan peforma dan fitur editing 

gambar dengan interface yang modern dan menarik (Punuindoong, 2016). Adobe 

Photshop CS6 merupakan sebuah perangkat lunak standar editing gambar 

professional yang dapat membantu pengguna bekerja lebih efisien, mengeksploitasi 

kreatifitas dan menghasilkan gambar dengan kualitas tertinggi untuk web atau yang 

lainnya (Fathoni & Budiman, 2016). 

Kelebihan dalam menggunakan Adobe Photoshop CS6 adalah sebagai 

berikut:  
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1. Dapat mengubah bentuk tulisan menjadi lebih kreatif dan inovatif dengan   

tools-tools yang ada. 

2. Dapat memanipulasi gambar atau foto yang sudah ada. 

3. Dapat digunakan untuk keperluan Web. 

4. Kemampuan untuk mengolah warna yang kreatif dan variatif. 

2.3.2 Adobe Premiere Pro CC 2015 

Adobe Premiere Pro adalah sebuah program editing video yang 

dikembangkan oleh Adobe Systems yang bergerak di bidang grafis, animasi, video 

dan pengembangan web. Adobe Premiere Pro mendukung editing video berkualitas 

tinggi hingga 4K x 4K resolusi, 32-bit per channel warna, baik dalam RGB maupun 

YUV.  

Terdapat beberapa keunggulan dalam fitur Adobe Premiere Pro CC 2015 

yaitu antara lain:  

1. Peningkatan kinerja dan stabilitas. 

2. Tersedianya shortcut pada keyboard yang dapat membantu menavigasi 

keyframes dan memperbesar serta keluar dari frame individu di timeline. 

3. Terdapat dukungan video virtual reality sehingga pengguna dapat 

memanfaatkan fasilitas pan dan tilt.  

4. Memiliki proxie yang ringan sehingga pengguna dapat berpindah dari 

resolusi satu ke resolusi lainnya tanpa perlu mengkhawatirkan terjadinya 

overloading sistem. 

Pada Adobe Premiere Pro CC 2015, terdapat beberapa tools yang digunakan 

untuk proses pengeditan yaitu antara lain: 
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1. Selection Tool 

Yang berfungsi sebagai alat pemilih pada timeline. 

2. Track Select Tool 

Yang berfungsi sebagai alat pemilihan track pada suatu titik tertentu. 

3. Ripple Edit Tool 

Berfungsi sebagai alat penyesuaian titik edit dan pemindahan klip pada 

timeline. 

4. Rolling Edit Tool 

Berfungsi sebagai alat penyesuaian titik edit antara 2 (dua) klip pada 

timeline. 

5. Rate Strecth Tool 

Alat ini berfungsi untuk mengubah durasi dan kecepatan kompensasi. 

6. Razor Tool 

Berfungsi untuk memotong clip pada timeline. 

7. Slip Tool 

Berfungsi untuk memindahkan klip dengan jumlah yang sama secara 

bersamaan. 

8. Slide Tool 

Berfungsi untuk memindahkan klip dan menyesuaikan klip secara 

bersamaan dengan kompensasi. 

9. Pen Tool 

Berfungsi untuk membuat jangkar poin. 

10. Hand Tool 

Berfungsi untuk menarik tampilan timeline kiri dan kanan. 
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11. Zoom Tool 

Alat ini berfungsi untuk memperbesar tampilan kearah tertentu. 
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