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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Perancangan video iklan ini mempertimbangkan beberapa hasil penelitian, 

yaitu sebagai berikut: 

Di dalam penelitian berjudul “Optimalisasi Sosial Media Sebagai Media 

Pemasaran Usaha Kecil Menengah” (Siswanto, 2013), penulis nya menganalisa 

penggunaan sosial media sebagai alat untuk berkomunikasi antar pemilik usaha 

dengan calon pelanggan maupun pelanggan dengan unsur sender yaitu pengirim 

informasi, media yaitu media perantara informasi, receiver yaitu penerima 

informasi, dan feedback yang merupakan reaksi dan pendapat receiver tentang 

informasi yang disampaikan. Penulis nya menyimpulkan bahwa keberadaan sosial 

media sangat menguntungkan usaha kecil menengah (UKM) secara kompetitif 

karena memberikan sebuah sarana untuk berkomunikasi kepada pelanggan yang 

dapat menarik perhatian calon pelanggan.  

Menurut So, Bangsa, & Christiana (2015), potensi Kota Ambon di bidang 

wisata kuliner masih kurang di ketahui oleh masyarakat luar karena kurang promosi 

modern selain website yang dibuat oleh pemerintah, oleh karena itu mereka 

merancang sebuah video promosi wisata kuliner yang efektif agar Kota Ambon 

dapat lebih terkenal tidak hanya dari segi pariwisatanya namun juga dari segi 

kulinernya. Para peneliti memilih untuk menggunakan sarana promosi berupa video 

karena video memiliki sekaligus audio dan video yang tidak dimiliki oleh sarana 

promosi lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah video promosi dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Kota Ambon dari segi kulinernya.  
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Penelitian yang berjudul “Pembuatan Video Profil Sekolah Dasar Negeri 

Menadi Kabupaten Pacitan Berbasis Multimedia” (Sutrisno & Ahmadi, 2014) 

menghasilkan sebuah video profil untuk Sekolah Dasar Negeri Menadi, 

perancangan video profil tersebut membuat informasi tentang sekolah tersebut lebih 

menarik dan mudah dimengerti. Selain itu video tersebut dapat digunakan sebagai 

media promosi untuk siswa, guru, staf, maupun masyarakat untuk mempromosikan 

sekolah tersebut. 

Di dalam penelitian yang berjudul “Online Video as a Marketing Tool: A 

Quantitative Survey on Video Marketing Habits” (Boman & Raijonkari, 2017), 

mereka meneliti tentang implementasi video promosi online dan pandangan bisnis 

lokal tentang hal tersebut, dan menyimpulkan bahwa dari sekian responden yang 

mereka wawancarai, tidak ada responden yang menjawab bahwa marketing online 

berupa video promosi tidak membuahkan hasil, sedangkan lebih dari setengah dari 

total jumlah responden mengatakan bahwa marketing online berupa video promosi 

itu berguna bagi mereka. 

Di dalam penelitian yang berjudul “Perancangan Video Promosi Pasar Seni 

Tradisional Kumbasari Sebagai Pusat Busana Khas Bali di Denpasar” (Kurniawan 

& Wahyurini, 2016), mereka merancang dan menghasilkan sebuah video promosi 

untuk pusat busana di Denpasar yang sebelumnya didukung dengan observasi dan 

wawancara untuk menemukan permasalahan yang dihadapi. Kemudian mereka 

menyimpulan bahwa setelah merancang sebuah video promosi untuk 

memperkenalkan pasar Kumbasari, pasar tersebut mendapatkan perhatian lebih 

banyak dari masyarakat dan meningkatkan potensi wisata yang dimiliki oleh pasar 

tersebut. 
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Setelah mempertimbangkan penelitian penelitian terdahulu yang disebut di atas, 

penulis akan merancang video promosi untuk restoran Bungoprak dengan 

mengikuti ide oleh Siswanto (2013) dan Boman & Raijonkari (2017), dengan teknik 

perancangan video berdasarkan penelitian Kurniawan & Wahyurini (2016),  

Sutrisno & Ahmadi (2014), dan So et al. (2015). Penelitian–penelitian sebelumnya 

penulis tampilkan di tabel sebagai berikut sebagai referensi perbandingan penelitian 

mereka sebelumnya dengan laporan proyek ini (Lihat Tabel 1). 

Tabel 1 Tabel tinjauan pustaka 

No Nama Judul Tahun Kesimpulan 

1 Tito Siswanto Optimalisasi Sosial Media 
Sebagai Media Pemasaran 
Usaha Kecil Menengah 

2013 Sarana video 
promosi 
memberikan 
keuntungan bagi 
usaha kecil dan 
menengah 
(UKM) 

2 Adriano So, 

Bangsa, Petrus 

Gogor 

Christiana, 

Aniendya 

Perancangan Video 
Promosi Wisata Kuliner 
Dikota Ambon 

2015 Perancangan 
video promosi 
menggunakan 
video karena 
memiliki 
penggabungan 
antara audio dan 
video 

3 Sutrisno 

Ahmadi, Aziz 

Pembuatan Video Profil 
Sekolah Dasar Negeri 
Menadi Kabupaten Pacitan 
Berbasis Multimedia 

2014 Perancangan 
video profil 
untuk 
memudahkan 
penyebaran 
informasi dan 
membuat 
informasi 
tersebut lebih 
menarik 
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No Nama Judul Tahun Kesimpulan 

4 Kalle Boman, 

Kalle 

Raijonkari 

Online Video as a 
Marketing Tool: A 
Quantitative Survey on 
Video Marketing Habits 

2017 Lebih dari 
setengah dari 
total jumlah 
responden 
mengatakan 
bahwa online 
marketing 
berupa video 
promosi 
membuahkan 
hasil dan 
berguna. 

5 Hendry 
Kurniawan 
Octaviyanti 
Dwi Wahyurini 

Perancangan Video 
Promosi Pasar Seni 
Tradisional Kumbasari 
Sebagai Pusat Busana Khas 
Bali di Denpasar 

2016 Pasar 
Kumbasari 
menunjukkan 
peningkatan 
perhatian dari 
masyarakat dan 
meningkatkan 
potensi wisata 
yang dimiliki.  

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang tertera diatas maka penulis akan 

merancang video promosi untuk CV Karya Batam Sejahtera dengan menggunakan 

kesimpulan dari penelitian Siswanto (2013), Sutrisno & Ahmadi (2014), dan 

Boman & Raijonkari (2017) tentang video, sosial media, dan UKM, serta teknik 

perancangan video dari Kurniawan & Wahyurini (2016) dan So et al. (2015) yaitu 

menggunakan storyboard dan tiga tahap perancangan video yaitu pra-produksi, 

produksi, serta pasca-produksi. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Multimedia 

Menurut Sidik & Moestavi (2016), multimedia merupakan penggabungan 

antara tiga elemen berbeda yaitu gambar, suara, dan teks, yang memiliki minimal 
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dua media input atau output, multimedia dapat menjadi sebuah alat yang dapat 

menciptakan presentasi yang tidak statis karena merupakan penggabungan dari 

beberapa elemen, elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Teks  

Menurut Sidik & Moestavi (2016), teks adalah elemen di dalam 

multimedia yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. 

Teks dapat memberikan informasi yang penting kepada pemakai sistem 

multimedia tersebut, dengan adanya teks, penyampaian informasi 

menjadi lebih mudah (Maryati & Purnama, 2013). Menurut  D. Green 

& H. Brown (2017) teks sendiri terbagi menjadi dua jenis tipe font yaitu 

serif dan sans serif. Serif merupakan jenis font yang memiliki goresan 

lebih pada goresan setiap hurufnya, sedangkan sans serif adalah tipe teks 

yang tidak memililiki goresan lebih pada setiap hurufnya. 

2. Grafik 

Grafik adalah “kumpulan dari banyak titik yang tersusun sedemikian 

rupa, sehingga menjadi suatu bentuk yang diinginkan” (Maryati & Purnama, 

2013). Menurut Sidik & Moestavi (2016), grafik dapat direpresentasikan 

dalam dua dimensi maupun dalam tiga dimensi, dan grafik adalah elemen 

multimedia yang dapat menghasilkan ilustrasi yang dapat memperjelas 

penyampaian informasi. Grafik sendiri terdiri atas dua jenis yaitu: 

a. Vektor 

Vektor adalah jenis grafik yang disimpan sebagai kumpulan 

algoritma yang dapat membangun sebuah gambar (Sidik & Moestavi, 

2016). 
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b.  Bitmap 

Bitmap adalah gambar yang disimpan menggunakan kumpulan pixel 

yang dapat ditampilkan pada layar komputer sebagai kumpulan titik-titik. 

Bitmap memiliki kelemahan yaitu kita tidak dapat memperbesar maupun 

memperkecil gambar tersebut karena terikat pada jumlah pixel yang ada 

pada gambar aslinya (Sidik & Moestavi, 2016). 

3. Audio 

Audio adalah segala sesuatu yang dapat didengar. Audio dapat 

digunakan untuk menambahkan efek suara dan memanipulasi rasa dari 

sebuah adegan (Maryati & Purnama, 2013). Menurut Weaver (2017), ada 

beberapa format audio, contohnya yaitu: .wav, .mp3, .aac, .flac. 

4. Video 

Video adalah seni yang menggunakan kumpulan gambar-gambar 

bergerak yang ketika digabungkan dapat menimbulkan efek objek yang 

bergerak (Sutrisno & Ahmadi, 2014). Sebuah video atau film mempunyai 

keunggulan berupa karakteristiknya yang lebih dinamis, didalam sebuah 

video sudah terdapat visual dan audio, perpaduan antara visual dan audio 

ini tidak dipunyai oleh media lainnya (So et al., 2015). Menurut Sharma, 

Singh, & Singh (2016), video memiliki beberapa jenis format ,format 

tersebut diantaranya adalah .avi, .flv, .mkv, dan .mp4. 

5.  Animasi 

Animasi merupakan objek yang tersusun sedemikian rupa agar 

membentuk sebuah gerakan yang dapat menarik setiap orang yang 
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melihatnya (Sidik & Moestavi, 2016). Animasi dapat dibuat dengan 

beberapa jenis metode contohnya stop-motion, frame by frame, puppet, dan 

collage (Pramono, Suyanto, & Sofyan, 2017). 

Selain itu, menurut Dorkpikun & Dennis (2014), multimedia memiliki 

kelebihan yaitu dapat diakses kapan saja dan dimana saja, oleh karena itu 

multimedia merupakan sebuah media yang dapat dijangkau oleh orang banyak 

karena tidak di batasi oleh ruang dan waktu. Menurut Birmingham & Calabrese 

Barton (2014), produk multimedia dapat berupa (namun tidak dibatasi oleh) 

podcast dan rap, sedangkan menurut Karpova (2017), produk multimedia dapat 

merupakan sesuatu yang interaktif seperti video edukasional, games yang interaktif, 

e-book, maupun presentasi Powerpoint. 

2.2.2 Video Promosi 

Promosi merupakan sebuah cara untuk memberikan informasi kepada 

konsumen agar konsumen tertarik dan terpengaruh agar dapat tertarik untuk 

membeli produk ataupun jasa (Astuti, 2017). Kelebihan dari sebuah video promosi 

adalah memperlihatkan objek didalam video layaknya seperti asli, dan video 

promosi ini dapat disebarkan sangat luas, contohnya adalah YouTube dan 

Instagram (Kurniawan & Wahyurini, 2016). Video promosi dapat menjadi sarana 

promosi yang efektif karena memiliki elemen audio dan visual (Sutrisno & Ahmadi, 

2014). Yang & Wang (2015) memberikan contoh kefektifan sebuah video promosi 

online dengan video “La La La” oleh Activia yang menampilkan artis Shakira, 

video tersebut merupakan video promosi yang memiliki jumlah share paling banyak 

pada tahun 2014 di berbagai sosial media seperti Facebook dan Twitter. 
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2.2.3 Sinematografi 

Istilah Sinematografi berasal dari bahasa latin yaitu kinema. Istilah 

sinematografi sendiri memiliki arti ilmu yang mempelajari teknik pengambilan 

gambar serta mengkombinasikan gambar-gambar tersebut menjadi sekelompok 

gambar yang dapat memunculkan sebuah gagasan (Kardewa & Siahaan, 2017). 

Menurut Kardewa & Siahaan (2017), sinematografi memiliki beberapa fase 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pra produksi 

Tahap pra produksi adalah tahap untuk merancang dan mempersiapkan 

konsep, tema, jalan cerita, alat-alat yang perlu digunakan, dan melakukan penelitian 

untuk perancangan video. 

2. Produksi 

Pada tahap produksi, video sudah mulai direkam di lapangan mengikuti 

persiapan yang dilakukan pada tahap pra produksi.  

3. Pasca produksi 

Tahap ini adalah lanjutan dari tahap produksi, pada tahap ini, video di 

kumpulkan dan di gabungkan sedemikian rupa agar menghasilkan sebuah video 

yang dapat dimengerti. Pada tahapan ini juga akan ditambahkan efek audio berupa 

lagu yang mendukung bila perlu. Setelah semua sudah selesai maka video akan di 

render menjadi video yang dapat diputar kembali di laptop dan smartphone. 
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Menurut Heiderich (2015),  jenis-jenis pengambilan video terbagi menjadi 

beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Extreme long shot 

Jarak kamera sangat jauh dari apa yang ingin direkam. Teknik pengambilan 

video ini biasanya digunakan untuk menunjukkan subjek dengan skala yang besar, 

seperti gunung atau gurun pasir. 

2. Long shot 

Jarak kameranya tidak sejauh extreme long shot, teknik ini digunakan dengan 

tujuan membuat penonton terasa seperti pengamat dari jauh. 

3. Medium long shot 

Jarak kameranya lebih dekat dibanding long shot. Teknik pengambilan video 

ini digunakan untuk menunjukkan informasi tentang apa yang terjadi di depan 

kamera. 

4. Medium shot 

Jarak kameranya lebih dekat sehingga menunjukkan subjek dari kepala 

hingga bagian dada. Pada jarak kamera seperti ini penonton dapat merasa seolah-

olah sedang berada pada jarak berbicara pada subjek. 

5.  Close up 

Jarak kamera dekat dengan subjek, sesuai namanya close up. Teknik 

pengambilan video ini berfungsi untuk menunjukkan ekspresi dan perasaan dari 

subjek dari gerak gerik dan ekspresi wajahnya. 

6. Extreme close up 

Teknik pengambilan video ini digunakan untuk memperkuat intensitas 

emosional bagi penonton. Selain itu teknik ini juga dapat digunakan untuk objek 
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selain seorang aktor, misalnya pada jarum jam, gelas yang jatuh dan pecah di lantai, 

dan gerakan jari yang sedang mengetik di atas keyboard. 

7. Dutch angle 

Pada teknik ini, kamera di gerakkan sedikit miring agar memberikan petunjuk 

kecil bagi penonton bahwa sesuatu tidak seperti biasanya. Teknik ini juga dapat 

digunakan untuk menunjukkan keadaan mental seseorang yang tidak stabil.  

Menurut Bhalerao (2016), pengaturan untuk sebuah kamera agar exposure 

nya benar dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: 

1. ISO 

ISO merupakan tingkat sensitifitas kamera terhadap cahaya, semakin tinggi 

nilai ISO maka sensitifitas lensa kamera terhadap cahaya semakin tinggi dan hasil 

foto akan lebih terang, namun ISO yang terlalu tinggi dapat menyebabkan digital 

noise pada gambar. 

2. Aperture 

Aperture mengendalikan bukaan pada lensa kamera sehingga mempengaruhi 

seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera, semakin lebar bukaan pada 

lensa, semakin banyak cahaya yang dapat masuk ke dalam kamera dan hasil foto 

akan lebih terang. 

3. Shutter speed 

Shutter speed adalah pengukuran seberapa cepat kamera dapat menutup 

shutter nya dalam hitungan satu per sekian detik, cocntohnya adalah ½ detik, ¼ 

detik, dan seterusnya. Semakin tinggi angka pada shutter speed semakin cepat 

kamera akan menangkap fotonya sehingga jumlah cahaya yang masuk akan lebih 

sedikit, menghasilkan hasil foto yang lebih gelap. 
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2.2.4 Media sosial 

Definisi media sosial adalah sebuah media online yang penggunanya dapat 

berpartisipasi, berbagi, serta menciptakan seseuatu pada platform tersebut. 

Pengguna juga dapat merepresentasikan identitas mereka lewat media sosial 

(Suhari, Diartono, & Jananto, 2017). Contoh media sosial yang populer dan favorit 

saat ini adalah Facebook, Instagram, dan YouTube (Hermawan et al., 2017). 

Contoh penggunaan sosial media oleh sebuah perusahaan untuk 

mempromosikan perusahaan dan produk adalah ketika Coca-Cola  meluncurkan 

kampanye Share a Coke, Coca-Cola menyebarkan video iklannya di YouTube 

(Patrick & Pamungkas, 2016), dengan menyebarkan video promosinya di fitur iklan 

YouTube, Coca-Cola menyebarkan kampanye nya yang memiliki visi untuk 

menghentikan bullying sekaligus memperluas nama brand Coca-Cola itu sendiri.  

2.3 Software yang digunakan 

2.3.1 Adobe Premiere Pro CC 

Adobe Premiere Pro adalah software untuk mengumpulkan dan memanipulasi 

video klip. Adobe Premiere Pro merupakan salah satu software untuk mengedit 

video yang paling banyak digunakan untuk pasca produksi (Kardewa & Siahaan, 

2017). Fitur Adobe Premiere Pro antara lain: 

1. Memudahkan pengeditan video secara non linear 

2. Memotong video dan membuang bagian yang tidak perlu serta 

menggabungkan video-video tersebut menjadi satu video yang dapat 

dipahami. 
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3. Fitur color grade, fleksibel dalam mengatur temperatur warna pada 

video agar lebih dinamis. 

2.3.2 Adobe Photoshop CC 

Adobe Photoshop adalah aplikasi untuk menciptakan maupun memanipulasi 

grafik berupa gambar (Kardewa & Siahaan, 2017). Aplikasi ini juga bisa digunakan 

untuk mengatur ukuran logo sebuah perusahaan atau instansi. Fitur pada Adobe 

Photoshop antara lain: 

1. Membuat gambar PNG (Portable Network Graphics) yang memiliki 

background transparan untuk meletakkan logo pada video. 

Memisahkan logo menjadi beberapa bagian agar dapat dianimasikan secara 

individu di dalam Adobe Premiere Pro. 
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