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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh (Fitriyanti, 2015) berjudul 

“Perancangan Company Profile dan Media untuk Promosi Pariwisata di Pabrik Gula 

Cepiring Kabupaten Kendal”. Penelitian ini berguna sebagai alat sosialisasi berbasis 

multimedia kepada masyarakat sekaligus dokumentasi bagi perusahaan. Dari 

kurangnya kegiatan promosi. Dengan permasalahan ini, penulis bermaksud ingin 

mempermudah promosi dengan cara merancang video company profile dan media 

promosiiyanggdapattmengangkat Pabrik Gula Cepiring untuk menjadi objek dari 

tempat wisata yang diminati oleh masyarakat. Karya tersebut menghadirkan 

gambaran dari Pabrik Pula Cepiring yang dikemas berbentuk video dengan durasi 

waktu 16 menit 52 detik. Dalam proses pembuatan video company profile penulis 

observasi langsung terhadap objek yang ingin diobservasi, melakukan 

pengambilanngambar untuk membuat desain company profile dannmedia 

promosiimenggunakan Adobe Photoshop CS6, Audacity dan Ulead VideoStudio. 

Kesimpulan projek studi ini adalah video Company Profile dengan tampilan 

Booklet dan menjadi salah satu media sebagai promosi dalam meningkatkan 

pariwisata Pabrik Gula Cepiring yang dapat memberikan informasi tentang Pabrik 

Gula Cepiring baik sejarah maupun pengetahuan tentang produksi gula. 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Momintan, Moh.Alif Cindi Kharisma, 

2013), yang berjudul Perancangan video Company Profile untuk The Geek Apple 
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Authorised Reseller dengan video yang Berbasis Multimedia Flash yang berfungsi 

untuk menjadi Sarana Promosi maupun Informasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjadikan sebuah video company profile berbasis multimedia flash sebagai sarana 

promosi untuk The Geek, Apple Authorised Reseller yang berada di kota 

Yogyakarta.  

Penelitiannyang dilakukan oleh (Hanafri & Rohmawati, 2014), yang 

berjudul Aplikasi Company Profile Multimedia Pada PT.Tuntex Garment Indonesia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat company profile mewakili perusahaan 

dalam menunjukkan berbagai sisi membanggakan yang telah dicapai yang akan 

menentukan bagaimana perkembangan perusahaan di masa yang akan datang, 

mengingat perusahaan lain melihat dari sebuah perusahaan yang bagaimana mereka 

membangun citranya dari awal hingga sukses kedepannya. Perkembangan 

penggunaan multimedia dalam company profile membawa tantangan baru 

bagaimana kapasitas informasi yang dihasilkan akan lebih menarik bagi tamu. 

Sebagai perusahan berskala internasional didalam industri pakaian PT. Tuntex 

Garment Indonesia membutuhkan kapasitas informasi tersebut agar company profile 

tidak hanya untuk menampilkan profil perusahaan tetapi dapat juga berfungsi untuk 

memandu para tamu didalam agenda perusahaan tersebut.  

Perancangan Company profile berbentuk video Sebagai Media Promosi 

untuk Perusahaan PT. Propan Raya ICC Semarang (Haryanto & Nugroho, 2015), 

dengan teknik editing menggunakan Adobe Premiere, dan metodologi penelitian 

yang di gunakan adalah interview, observasi, buku, internet. Bertujuan sebagai 

media pemasaran produk yang efektif dalam mengenalkan profil perusahaan, serta 
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sebagai media promosi perusahaan yang efisien. Kesimpulan ini didapat dari 

penelitian tersebut adalah media informasi berupa video company profile  sangat 

bermanfaat dan dibutuhkan sebagai salah satu media pendukung informasi dan 

promosi yang berisi informasi tentang latar belakang, kegiatan dan aktivitas tiap 

divisi yang terdapat pada perusahaan tersebut. 

Pembuatan Video Company Profile Grace Rose Farm (Oktaviani, S, 

Rahmawati, & Susana, 2018), dengan teknik Pelaksanaan kegiatan di area 

agrowisata Grace Rose Farm dilakukan dengan survey pendahuluan, survey lokasi, 

wawancara, workshop, dan pengambilan gambar untuk pembuatan video. Dalam 

penyusunan strategi komunikasi pemasaran wisata, tim pengabdian masyarakat 

membuat planning bersama dalam hal pembuatan videografi sebagai alat 

pemasaran. Usulan tema dari videografi strategi komunikasi pemasaran disesuaikan 

dengan konsep tema agrowisata Grace Rose Farm, yaitu: “Fresh Flower and 

Leisure Park”. Tema tersebut diambil dengan tujuan agar para wisatawan tertarik 

untuk datang mengunjungi dan menikmati keindahan pemandangan dan perkebunan 

yang terhampar di area seluas 5 hektar di kaki Gunung Burangrang. 

Dengan penelitian tersebut, maka dibuatkan table dari penelitian-penelitian 

tersebut sebagai perbandingan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan terhadap 

proyek yang terkait akan diperkembangkan saat ini (Lihat Tabel 1). 
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Table 1 Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan 

1 Fitriyanti 2016 Hal yang dapat mempermudah promosi 

yaitu dengan cara merancang atau 

membuat company profile sebagai media 

promosi yang berfungsi untuk 

memberikan informasi tempat tersebut 

agar menjadi objek wisata yang diminati 

banyak wisatawan.. 

2 Alif dan Cindy 2013 Sebuah video company profile dengan 

tampilan multimedia flash dapat 

difungsikan sebagai sarana promosi 

terhadap sebuah perusahaan sehingga 

dapat menjadi sebuah sarana informasi 

bagi masyarakat. 

3 Muhammad 

dan Emma 

2014 Company profile tidak hanya untuk 

menampilakan profil perusahaan tetapi 

dapat juga berfungsi untuk memandu 

para tamu didalam agenda perusahaan 

tersebut.  

4 Tri Haryanto 

dan Sarwo 

Nugroho 

2015 Media informasi berupa video company 

profile sangat bermanfaat dan 

dibutuhkan sebagai salah satu media 

pendukung informasi dan promosi yang 

berisi informasi tentang latar belakang, 

kegiatan dan aktivitas tiap divisi yang 

terdapat pada perusahaan tersebut. 

5 Oktaviani, S, 

Rahmawati, & 

Susana 

2018 Melalui adanya media digital dapat 

mempromosikan suatu tempat kepada 

masyarakat agar mengetahui lokasi dan 

keindahan perkebunan yang luas hingga 

menarik masyarakat untuk berkunjung. 

 

 

 

 

 

Michael Christhover, Perancangan Dan Implementasi Video Company Profile Kebun Zore Barelang Sebagai Media Promosi, 2018 
UIB Repository©2018



12 

 

                                                                                         Universitas Internasional Batam 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Multimedia 

 Multimedia adalah konten yang menggunakan berbagai kandungan bentuk 

kombinasi seperti teks, audio, gambar, animasi, video dan konten interaktif. 

Multimedia berbeda dari media yang hanya menggunakan dasar komputer 

menampilkan teks ataupun bentuk-bentuk tradisional dicetak atau bahan yang 

diproduksi. Multimedia dibedakan dari campuran media dalam seni rupa. misalnya, 

dengan menyertakan audio ini memiliki lingkup yang lebih luas. Pada tahun-tahun 

awal multimedia istilah "multimedia" adalah identik dengan multimedia interaktif, 

dan "hypermedia" adalah sebuah aplikasi multimedia. (Agus & Pujawan, 2018). 

Terdapat lima elemen utama di dalam multimedia , yaitu: 

1. Teks 

Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan 

adalah teks. Teks merupakan yang paling dapat dimengerti dan yang paling 

banyak dilihat. Kebutuhan teks bergantung pada kegunaan aplikasi 

multimedia. Contoh file teks: *.doc, *.txt. (Fatchan, 2018) 

2. Gambar 

Gambar adalah elemen visual yang dapat membentuk multimedia. Gambar 

dapat membuat tampilan sebuah informasi mejadi menarik perhatian dari 

user dan menyimpan makna tertentu. Di dalam gambar terdapat banyak 

informasi yang bisa ditemukan. (Zulaikhah, 2013) 
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3. Suara 

Suara atau bunyi dalam PC (Personal Computer) multimedia, khususnya 

pada aplikasi bidang bisnis dan game sangat bermanfaat. PC (Personal 

Computer) multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia. Contoh file 

suara: *.WAV (Waveform Audio), *.DAT (Digital Audio Tape), *.MIDI 

(Musical Instrumen Digital Interface). (Wibisono, Intan, & Setyati, 2018) 

4. Video 

Video adalah salah satu media audio visual yang digunakan sebagai media 

komunikasi dalam pembangunan. Video dapat digunakan untuk menjelaskan 

atau menyampaikan pesan. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan 

hidup bagi aplikasi multimedia. Contoh file video: *.AVI, *.MOV, *MPEG. 

(Pamujianto, Suyanto, & Sofyan, 2018) 

5. Animasi  

Animasi didefinisikan untuk membuat presentasi menjadi lebih hidup. 

Animasi adalah gambar yang bergerak second per second dan memberikan 

energi kepada user. (Hakim, 2018) 

2.2.2 Company Profile 

Company Profile adalah usaha menjelaskan perusahaan secara menyeluruh. 

Yang dimaksudkan menurut disini adalah mengenai nilai perusahan (corporate 

value) maupun keunggulan produknya (product value). Keunggulan dari perusahaan 

maupun produk ini perluudisampaikan karenaamenunjukkan reputasi danntanggung 

jawabbsosial dari korporat. (Muhammad, Prawiradiredja, & Fitriyah, 2018) 
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2.2.3 Tools yang digunakan 

2.2.3.1 Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop CS6 adalah salah satu perangkat lunak (software) 

untukkmengolahhfotooataupun gambar, dengan adobe photoshop kita dapat 

memperbaiki dan mempercantik foto yang inginnkita cetak dengan menambahkan 

efekkdalam foto tersebut, sehingga foto yang biasa menjadi sebuah foto dengan 

tampilan yanggberbeda dannmenarik. (Mahendra, 2015) 

2.2.3.2 Adobe Premiere Pro CC 2017  

Adobe Premiere Pro CC 2017 sebuah timeline berbasis video editing yang 

dikembangkan oleh Adobe Systems dan diterbitkan sebagai bagian dari Adobe 

Creative Cloud lisensi program.(Eviawan, Kurniawan, & Agustian, 2018) 
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