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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Wibowo (2016) mengenai 

Pengaruh Citra Merek, Media Iklan Instagram,dan Pembelian Produk Vans, 

Instagram merupakan pilihan para digital marketer yang digunakan dalam proses 

marketing digital nya. Terutama sebagai media untuk memperkenalkan merek 

(branding). Banyak perusahaan mempromosikan produk mereka melalui Instagram, 

dikarenakan mereka dapat memperketat hubungan mereka dengan konsumennya. 

Terutama fitur video yang membuat perusahaan menampilkan keunggulan produk 

mereka dibandingkan hanya dengan fitur foto. Sehingga pengaruh media iklan 

Instagram terhadap konsumen dinilai parsial dan simultan yang diambil dari hasil 

penelitian tersebut. 

Pada penelitian yang berjudul Perancangan film pendek bertema wisata 

dengan pendekatan storytelling sebagai media promosi Pulau Bawean (Prasetyo & 

Setyadi, 2017), bahwa promosi khususnya dalam bentuk Audio Visual (video) 

merupakan hal yang menarik dan efektif dalam meningkatkan minat masyarakat 

ataupun wisatawan dalam mengunjungi Pulau Bawean dan memberikan kesan yang 

baik kepada wisatawan sehingga jumlah pengunjung Pulau Bawean meningkat. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Wahyurini 

(2016) mengenai Perancangan Video Promosi Pasar Seni Tradisional Kumbasari 

Sebagai Pusat Busana Khas Bali di Denpasar, dapat dijangkau oleh masyarakat luas, 

dan memiliki banyak manfaat bagi potensi wisata yang dimiliki Pasar Kumbasari 

menjadi lebih 
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terangkat serta mendapatkan perhatian dari masyarakat sehingga jumlah kunjungan 

wisatawan khususnya wisatawan nusantara ke Pasar Kumbasari meningkat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shaikh, Siddiqui, Vasatkar, Jagtap, 

& Sankpal (2016) tentang Social Media Marketing, dengan mengikutsertakan 

media sosial sebagai peran penting dalam usaha mempromosikan produk dan 

jasanya, sebuah perusahaan maupun instansi dapat menjangkau target audiens 

karena sosial media dapat menyampaikan pesan dalam bentuk yang mudah 

dimengerti oleh target audiens. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnawati & Suyanto (2015) 

tentang Perancangan Periklanan Multimedia dengan Teknik Sinematografi untuk 

Program Publikasi bahwa video iklan yang dibuat dengan teknik sinematografi 

yang berbeda bisa mempresentasikan kekayaan potensi daerah Disporabudpar 

Kabupaten Banyumas. Mereka melakukan pengujian dengan dua buah video iklan 

dengan teknik sinematografi yang berbeda dengan video pertama yang mempunyai 

skor 57.3% dengan nilai cukup dan video kedua mempunyai skor 88,7% dengan 

nilai sangat baik sehingga video kedua terpilih menjadi video rekomendasi media 

periklanan multimedia untuk program publikasi. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka penulis akan membuat sebuah 

video iklan sebagai media promosi untuk Chemistree Cafe dengan mengikuti ide 

dari Lubis & Wibowo (2016) dan Shaikh, Siddiqui, Vasatkar, Jagtap, & Sankpal 

(2016), dengan teknik perancangan video menurut penelitian Prasetyo & Setyadi 

(2017), Kurniawan & Wahyurini (2016), dan Purnawati & Suyanto (2015). Berikut 

penulis akan menampilkan penelitian-penelitian sebagai referensi perbandingan 

dengan laporan proyek ini (Lihat Tabel 1). 
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Tabel 1. Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan Penelitian 

1 Lubis & Wibowo 2016 Media Iklan melalui media 

sosial Instagram dapat 

memengaruhi keputusan 

konsumen terhadap suatu 

produk atau jasa. 

2 Prasetyo & Setyadi 2017 Dalam melakukan sebuah 

promosi, video merupakan 

media yang dapat 

meningkatkan minat 

masyarakat pada sebuah 

produk atau jasa. 

3 Kurniawan & 

Wahyurini 

2016 Video promosi yang 

dirancang dapat dijangkau 

oleh masyarakat luas dan 

potensi wisata menjadi lebih 

terangkat sehingga jumlah 

kunjungan akan bertambah. 

4 Shaikh, Siddiqui, 

Vasatkar, Jagtap, & 

Sankpal 

2016 Social Media dijadikan 

sebagai peran penting dalam 

mempromosikan sebuah 

produk atau jasa karena 

dapat menyampaikan pesan 

dalam bentuk yang mudah 

dimengerti oleh audiens. 

5 Purnawati & Suyanto 2015 Teknik Sinematografi dapat 

mempengaruhi nilai pada 

sebuah video iklan yang 

akan dipublikasikan. 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam merancang sebuah video iklan, penulis membuat sebuah landasan 

teori. Landasan teori adalah sekumpulan teori yang digunakan untuk memperkuat 

teori dalam suatu penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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2.2.1 Multimedia 

Menurut Pangaribuan, Sinaga, & Sipayung (2017) multimedia adalah 

media dan konten yang menggunakan kombinasi dari beberapa bentuk konten yang 

berbeda. Istilah dari kata multi bisa digunakan sebagai kata benda atau sebagai kata 

sifat yang berarti sebuah perantara dengan beberapa bentuk konten. Istilah dari kata 

media merupakan sebuah bentuk tradisi dari material yang dicetak atau dibuat 

tangan. Multimedia merupakan gabungan dari teks, audio, gambar, animasi, dan 

video. Selain itu, multimedia juga memiliki keuntungan dalam mengubah informasi 

dari bentuk statik menjadi bentuk dinamis dimana lebih menarik, interaktif, dan 

mudah dipahami sehingga memudahkan audiens dalam memahami informasi yang 

ingin disampaikan (Wahab, Yahaya, & Muniandy, 2015).  

Menurut Nyarno (2013), elemen-elemen multimedia terdapat 5 yaitu 

sebagai berikut: 

1. Teks 

Teks merupakan kumpulan huruf yang membentuk satu kata yang 

menjelaskan suatu topik dan topik yang dimaksud dikenal sebagai 

informasi berteks (Nyarno, 2013). Teks dibagi menjadi dua jenis font yaitu, 

Serif dan Sans Serif. Serif merupakan jenis font yang pertama diciptkan 

pada era pencetakan berbasis logam. Font Serif merupakan jenis font yang 

sering digunakan, memiliki goresan diujung huruf, sedangkan Sans Serif 

tidak memilikinya (Hojjati & Muniandy, 2014). 

2. Gambar 

Gambar merupakan suatu pemahaman seseorang terhadap suatu informasi 

yang bersifat statis sehingga informasi yang disampaikan kepada pemirsa 
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lebih mudah dipahami (Nyarno, 2013). Gambar dibagi menjadi 2 jenis 

yaitu, Vektor dan Bitmap. Gambar Vektor adalah gambar yang disusun 

dari rumus-rumus matematika yang mendeskripsikan setiap objek pada 

gambar dengan garis. Sedangkan Gambar Bitmap adalah sekumpulan 

pixel yang disusun pada kotak persegi dan biasanya kualitas gambar akan 

lebih bagus (Haryanto, Purba, & Gunadi, 2016). 

3. Animasi 

Animasi adalah gambar yang membuat objek yang ditujukan seperti 

menjadi hidup dikarenakan oleh kumpulan gambar yang ditampilkan 

secara bergantian (Nyarno, 2013). Ada 3 jenis animasi, yaitu Tradisional, 

Stop Motion, dan Komputer. Animasi Tradisional adalah animasi yang 

dimana semua frames dipakai untuk menciptakan sebuah ilusi gerakan 

yang digambar tangan pada kertas. Animasi Stop Motion adalah animasi 

yang menggunakan objek dunia nyata yang dimanipulasi dengan fotografi 

setiap kali ada gerakan diantara frame. Animasi Komputer yang juga 

disebut dengan CGI adalah jenis animasi yang menciptakan pergerakan 

animasi dengan grafik komputer (Moreno, 2014).  

4. Suara 

Suara digunakan untuk menggambarkan kesadaran seseorang terhadap 

ransangan pada syaraf pendengaran. Yang artinya timbulnya gelombang 

kompresi dalam udara yang dapat merangsang syaraf pendengaran 

(Nyarno, 2013). Suara terdiri dari beberapa jenis, yaitu AIFF, WAV, MIDI, 

MP3, AAC, dan FLAC (Weaver, 2017). 
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 5. Video 

Video merupakan gerakan gambar yang menunjukkan benda yang 

nyata.(Nyarno, 2013). Video merupakan gabungan dari beberapa elemen 

pendukung yang berinteraksi satu dengan lainnya untuk membentuk 

sebuah video (Prasetyo & Setyadi, 2017). Video terdiri dari beberapa jenis 

yaitu MOV, AVI, MPG, MPEG, MKV, FLV, dan MP4 (Weaver, 2017). 

Menurut Darmawan, Setiawati, Supriadie, & Alinawati (2016), 

Multimedia terbagi menjadi 2 yaitu: 

1. Multimedia Linear 

Multimedia Linear adalah suatu multimedia yang tidak lengkap dengan 

alat pengontrol yang dapat digunakan oleh pengguna (Darmawan et al., 

2017). 

2. Multimedia Interaktif 

Multimedia Interaktif adalah suatu multimedia yang lengkap dengan 

alat pengontrol yang dapat digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, 

pengguna bisa memilih proses yang ingin dilakukan selanjutnya 

(Darmawan et al., 2017). 

2.2.2 Media Sosial 

Menurut Siswanto (2013) Media Sosial dijadikan sebagai media sosialisasi, 

dan interaksi, serta menarik orang-orang untuk melihat dan mengunjungi tautan 

yang berisi informasi tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, 

media sosial dijadikan sebagai media pemasaran yang paling mudah dan murah oleh 

perusahaan. Keuntungan menggunakan sosial media bagi perusahaan yang 

berbisnis menurut Jussila, Kärkkäinen, & Aramo-Immonen (2014) adalah 
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meningkatnya keefektifan marketing, menurunnya biaya untuk berbisnis dan 

pendapatan yang meningkat. 

2.2.3 Sinematografi 

Menurut Kardewa & Siahaan (2017) Sinematografi adalah suatu ilmu yang 

mempelajari teknik menangkap gambar dan menyusun gambar-gambar tersebut 

menjadi rangkaian gambar yang bisa menyampaikan sebuah ide. 

Sinematografi dibagi menjadi 3 tahapan menurut Kardewa & Siahaan 

(2017) adalah sebagai berikut: 

1. Pra Produksi 

Pra produksi adalah tahap yang paling pertama dalam memproduksikan 

sebuah film. Di dalam tahap ini akan dilakukan seperti menentukan ide 

dan tema film, membuat sinopsis, melakukan penelitian, menganalisa, 

identifikasi masalah, dan membuat Storyboard (Kardewa & Siahaan, 

2017). 

2. Produksi 

Produksi adalah tahap selanjutnya dari tahap pra produksi. Pada tahap 

ini ide yang dibuat harus sesuai dengan tahap pra produksi. Yang akan 

dilakukan dalam tahap produksi adalah pengambilan gambar dari awal 

sampai dengan akhir dan pengambilan gambar mengikuti storyboard 

yang dibuat (Kardewa & Siahaan, 2017). 

3. Pasca Produksi 

Pasca Produksi adalah tahap yang terakhir pada pembuatan film dimana 

pada saat tahap produksi selesai dilaksanakan. Yang akan dilakukan 

dalam tahap ini adalah memindahkan hasil rekaman dari memori ke 
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komputer, melakukan editing pada video yang diambil, memeriksa 

kembali keseluruhan video, dan yang terakhir adalah proses rendering 

(Kardewa & Siahaan, 2017). 

Menurut Prasetyo & Setyadi (2017) ada beberapa macam teknik 

pengambilan adalah sebagai berikut: 

1. Extreme Long Shot 

Extreme Long Shot adalah teknik pengambilan video pada 

pemandangan yang sangat jauh dari suatu objek yang ingin 

disampaikan ke dalam video (Prasetyo & Setyadi, 2017). 

2. Long Shot 

Long Shot adalah teknik pengambilan video yang berfungsi mengatur 

komposisi antara objek dengan sekitarnya sehingga menciptakan suatu 

keseimbangan antara frame (Prasetyo & Setyadi, 2017). 

3. Medium Close-Up 

Medium Close-Up adalah teknik pengambilan video yang berfungsi 

untuk memperlihatkan ekspresi aktor dengan jelas dalam suatu adegan 

film (Prasetyo & Setyadi, 2017).  

4. Close-Up 

Close-Up adalah teknik pengambilan video yang digunakan untuk 

memperlihatkan ekspresi aktor dengan lebih jelas dan dekat sehingga 

pesan yang disampaikan lebih detil (Prasetyo & Setyadi, 2017). 

5. Still Camera 

Still Camera adalah teknik pengambilan video dimana kamera 

diletakkan dengan posisi diam dan tidak bergerak sehingga 
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menghasilkan suasana adegan yang mengalir (Purnawati & Suyanto, 

2016). 

6. Tracking 

Tracking adalah pergerakan kamera dimana kamera mengikuti gerakan 

dan posisi objek sehingga penonton bisa merasakan adegan pergerakan 

(Purnawati & Suyanto, 2016). 

Storyboard menurut Affandi, Guritno, & Bakti (2015) adalah sketsa 

gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan Storyboard 

sutradara dapat menyampaikan ide cerita kepada orang lain atau tim studio dengan 

lebih mudah dan dapat menggiring khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar 

yang tersajikan, sehingga menghasilkan gambaran yang sama pada ide sutradara.  

2.2.4 Video Iklan 

Video Iklan adalah sebuah media untuk menjual barang atau jasa bukan 

menghibur dengan tujuan bahwa sebuah video iklan hanya memberitahukan tentang 

suatu barang atau jasa dan tidak ada hubungan dengan rasa suka kepada iklan-iklan 

yang ditayangkan (Rahayu & Afrianto, 2017). 

 

2.3 Tools yang digunakan 

2.3.1 Adobe Premiere Pro CC 2017 

Menurut Kardewa & Siahaan (2017) Adobe Premiere Pro adalah sebuah 

aplikasi dari Adobe yang merupakan salah satu software editing video yang banyak 

digunakan pada tahap pasca produksi. Adobe Premiere Pro merupakan suatu 

program pengelolah video yang digunakan oleh editor profesional dan memberikan 
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pengalaman yang banyak kepada penggunanya (Sastrawan, Arthana, & Sindu, 

2017). Fitur pada Adobe Premiere Pro CC 2017 adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki Media Browser untuk memudahkan proses import video. 

2. Memiliki Timeline yang memudahkan editor untuk mengedit secara non 

linear. 

3. Memiliki fitur Audio Gain untuk mengatur volume pada audio. 


