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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian oleh Ibnu, Kamal, & Faisal (2017), tentang Perancangan Video 

Promosi Café Ombewok Sebagai Pusat kuliner Khas Minangkabau di Padang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat salah satu media informasi yang mampu 

mengajak dan mempengaruhi orang untuk berkunjung dan menikmati kuliner khas 

Minangkabau di Padang serta untuk memperkenalkan dan mempromosikan Café 

Ombewok ke wisatawan nusantara. Penelitian ini membahas tentang pembuatan 

video promosi yang kreatif, unik, dan menarik. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa metode penelitian deskriptif yang memiliki pengolahan 

data sekunder, dokumentasi, kuesioner, observasi lapangan, depth interview, 

diagram afiniti, brainstorming dan sketsa untuk menyampaikan konsep design 

yang menghasilkan serta diujikan kepada target pasar. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso, Arifin, & Sunarti (2016), tentang 

Pengaruh Social Media Advertising. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dampak mengenai promosi menggunakan social media. Pengaruh social media ini 

mampu menjalankan fungsi dan peran periklanan dalam dunia bisnis makanan. 

Dalam social media ini bertujuan untuk memasarkan produk dan menjalin 

hubungan dengan pelanggan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh social 

media advertising mengenai komunikasi dalam pemasaran sehingga dapat 

mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. 

 Penelitian oleh Hayyin (2015), tentang video company profile sebagai 

media yang membawakan informasi yang dapat meningkatkan keefektifan aktivitas
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 pemasaran pada hotel Narita Tanggerang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mempengaruhi, menginformasikan, membujuk serta mengingatkan pelanggan 

tentang perusahaan. Pemasaran merupakan bentuk komunikasi yang bersifat 

berusaha untuk menyebarkan informasi, memperngaruhi serta membujuk pasar 

sasaran agar bersedia menerima produk yang di tawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Romika & Ryana (2017), tentang 

Perancangan Video Profil Sebagai Penunjang Media Informasi dan Promosi Pada 

SMA Citra Islami Tanggerang. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah bahwa 

video profil ini dapat digunakan sebagai media promosi dan informasi sehingga 

dapat dilihat oleh calon siswa/siswi baru dengan harapan memberikan citra positif 

SMA Citra Islami Tanggerang dimata calon siswa/siswi baru. Dengan media 

promosi ini dapat membantu memaksimalkan sarana promosi sekolah melalui video 

profil. Penyajian video profil yang menghibur dan menarik akan membuat 

masyarakat merasa terdorong untuk mencari tahu dengan lebih detail dan 

meningkatkan minat mereka terhadap perusahaan maupun lembaga tersebut  

 Penelitian yang dilakukan oleh So, Bangsa, & Christiana (2015), tentang 

Perancangan Video Promosi Wisata Kuliner di Kota Ambon. Dalam penelitian ini 

untuk memperkenalkan kuliner di Kota Ambon kepada masyarakat Indonesia 

lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang video promosi wisata kuliner 

yang tepat dan efektif sebagai media promosi sehingga dapat memberikan 

informasi tentang kuliner di Kota Ambon. 

Tinjauan pustaka dan penelitian yang mereka lakukan penulis sediakan dalam 

bentuk Tabel (Lihat tabel 1) 
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Tabel 1 Tabel Tinjauan Pustaka Penelitian 

No. Nama Tahun Judul Kesimpulan 

1. Ibnu, Nasrul & Dini 2017 Perancangan Video 
Promosi Café 
Ombewok 

Video promosi yang 
berpotensi untuk 
memperkenalkan 
kuliner khas 
Minangkabau dan 
dapat bersaing 
dengan kompetitor-
kompetitornya. 

2. Prakoso, Arifin, & 
Sunarti 

2016 Pengaruh Social 
Media Advertising 
Terhadap Word of  
Mouth 

Penelitian ini 
memberikan hasil 
bahwa media 
promosi di social 
media sangatlah 
signifikan 

3. So, Bangsa, & 
Christiana 

2015 Perancangan Video 
Promosi Wisata 
Kuliner di Kota 
Ambon 

Pembuatan video ini 
untuk 
mempromosikan 
wisata kuliner kota 
Ambon kepada 
masyarakat 
Indonesia lainnya. 

4. Romika & Ryana 2017 Perancangan Video 
Profile Sebagai 
Penunjang Media 
Informasi dan 
Promosi Pada SMA 
Citra Islami 
Tanggerang 

Video Profil ini 
untuk digunakan 
sebagai media 
promosi dan 
informasi bagi calon 
siswa/siswi baru. 

5. Hayyin 2015 Media Company 
Profile Sebagai 
Penunjang Informasi 
dalam Meningkatkan 
Efetivitas Program 
Pemasaran 

Media ini dibuat 
untuk 
memperkenalkan 
perusahaan 

 

Dari seluruh penelitian diatas, penulis akan merancang video company 

profile untuk Brownies Town dengan mengikuti ide oleh Ibnu, Nasrul, & Dini 

(2017) dan Prakoso, Arifin, & Sunarti (2016), dengan teknik perancangan video 
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yang menggunakan pra produksi, produksi berdasarkan penelitian Romika & Ryana 

(2017), So, Bangsa, & Christiana (2015) dan Hayyin (2015). Penelitian yang 

menganalisa adanya video company profile dapat membantu memperkenalkan dan 

mempromosikan produk atau jasa sehingga dapat dikenal dan diakui oleh 

masyarakat. Dari penelitian di atas maka penulis memiliki landasan penelitian 

dalam perancangan video company profile Brownies Town. 

2.2  Landasan Teori 

 Merancang video company profile, penulis membuat sebuah landasan teori. 

Landasan teori merupakan sekumpulan teori-teori yang penulis gunakan untuk 

mendukung teori untuk penelitian ini, berikut merupakan teori-teorinya: 

2.2.1  Multimedia 

 Menurut Kausar, Sutiawan, & Rosalina (2015) multimedia merupakan 

media  yang merupakan sebuah media perantara yang digunakan untuk 

mengantarkan dan menyampaikan sesuatu. Pengertian kedua mensyaratkan adanya 

sinkronisasi berbagai media dengan bantuan komputer, membedakan dengan 

pengertian multimedia yang pertama yang memanfaatkan berbagai media yang 

terpisah dan berdiri sendiri (Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, 2015). Elemen-

elemen multimedia (Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, 2015), adalah:  

1. Teks 

Teks adalah merupakan kombinasi huruf yang membentuk satu 

kalimat atau kata yang menjelaskan maksud atau materi pembelajaran 

yang dapat di pahami oleh orang yang membacanya. Teks digunakan 

untuk menjelaskan gambar (Kausar et al., 2015). Teks merupakan 

bagian dari multimedia yang paling gampang untuk di manipulasi dan 
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disimpan. Kebutuhan teks tergantung pada kegunaan aplikasi 

multmedia (Kharisma et al., 2015). Teks memiliki jenis-jenis font yaitu 

font serif, font sanserif, font script dan font dekoratif. Font serif 

memiliki garis kecil di setiap akhir huruf. Font san-serif kebalikan dari 

font serif, san-serif tidak memiliki garis kecil di akhir hurufnya. Font 

script adalah font yang lebih mengutamakan kesan kepada pembacanya, 

jenis font ini memiliki ciri khas seperti tulisan manusia seperti tulisan 

kaligrafi. Font dekoratif dikenal sebagai font display dan font 

ornamental (QIU, WATANABE, & OMURA, 2017). 

2. Gambar 

Data yang rumit dapat disederhanakan jika disampaikan dengan 

media berupa gambar. Gambar sering digunakan sebagai latar belakang 

untuk memberikan sedikit dekorasi untuk teks (Kharisma et al., 2015). 

Gambar dapat menjadi media yang tepat untuk menyebarkan informasi, 

khususnya pada pengguna yang berorientasi pada gambar yang 

berbentuk visual (Kausar et al., 2015). Jenis gambar adalah gambar 

vektor dan gambar bitmap. Gambar vektor  yang terdiri dari EPS, SVG, 

AI. Gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari GIF, JPEG, PNG, 

TIFF. 

3. Audio 

Audio didefinisikan sebagai macam-macam bunyi digital seperti 

musik, suara, narasi dan sebagainya yang bisa untuk suara latar. Audio 

dalam multimedia dapat berbentuk lagu, narasi, dan sound effect, narasi 

bisanya menampilkan berbarengan teks atau foto untuk memperjelas 
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informasi yang di sampaikan (Kausar et al., 2015). Ada beberapa format 

file audio yang digunakan untuk produksi multimedia yakni format aiff 

dat, waveform audio, ibf, MP3 file, rni, sbi, mod, snd, voc, au, MIDI 

soundtrack, compact disk audio, ra, rm, swa, dan sf (Kharisma et al., 

2015). 

4. Video 

Video merupakan teknologi penyimpanan, perekaman, pemindahan, 

pengolahan, dan perekonstruksian urutan dari gambar gambar tidak 

bergerak, video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi 

aplikasi multimedia (Kausar et al., 2015). Video sebagai media yang 

merupakan tampilan audio visual yang menggunakan untuk 

menginformasikan, mengenalkan dan mempromosikan suatu lembaga, 

instansi, atau perusahaan dengan tampilan yang lebih menarik kepada 

masyarakat luas (Wibowo et al., 2017). Beberapa kategori dalam format 

video yaitu video analog format kaset, video analog format encoding, 

video digital format kaset, video digital terpilih format encoding dan 

disk optic format penyimpanan.  

5. Animasi 

Animasi merupakan tampilan yang menggabungkan antara media 

teks suara dan grafik dalam suatu aktivitas pergerakan. Animasi 

digunakan untuk mensimulasikan dan menjelaskan sesuatu yang sulit 

dilakukan dengan video (Kausar et al., 2015). Ada sembilan macam 

animasi yaitu animasi splin, animasi vector, animasi sel, animasi frame, 
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animasi lintasan, animasi sprite, animasi computational, animasi 

karakter, dan morphing (Kharisma et al., 2015). 

Menurut Pribadi & Prasetyo (2016) Multimedia terbagi menjadi 2 yaitu: 

1.  Multimedia interaktif 

Sistem yang menggunakan lebih dari satu media suara, teks, video 

& animasi secara bersamaan dan melibatkan keikutsertaan pemakai untuk 

diberi perintah, memanipulasi dan mengendalikan. Sehingga terjadi 

information flow antara media dan pengguna multimedia tersebut. Media 

interaktif merupakan alat penghubung atau perantara yang bersifat saling 

aktif dan saling melakukan aksi antar hubungan (Pribadi & Prasetyo, 2016). 

2. Multimedia linier 

Jenis multimedia yang penggunanya berposisi menjadi penonton 

dan mengkonsumsi produk multimedia tersebut secara keseluruhan seperti 

TV dan Film (Pribadi & Prasetyo, 2016). 

Beberapa benefit multimedia yaitu: 

1. Multimedia mampu menarik minat dan indera, karena merupakan gabungan 

antara suara, pandangan, dan gerakan (Santoso, Suarsini, & Prasetyo, 2016). 

2. Multimedia menciptakan suasana yang aktif, sehingga dapat terlibat 

langsung seperti membaca huruf berbasis multimedia (Wulan, Saputra, & 

Haries, 2018). 

3. Lebih inovatif dan kreatif dalam suatu karya sehingga mendorong 

partisipasi, keterlibatan, dan eksplorasi pengguna (Putri, Manuaba, & Putra, 

2016). 



14 
 

 
Universitas Internasional Batam 

 
Susi, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile Sebagai Media Promosi Pada 
Brownies Town, 2018 
UIB Repository©2018 

4. Mampu menggabungkan antara gambar, teks, audio, animasi gambar atau 

video dan musik yang saling mendukung (Putri et al., 2016). 

5. Meningkatkan aliran gagasan dan informasi untuk mengkomunikasikan 

sesuatu. 

2.2.2  Company Profile 

 Company profile perusahaan adalah sebuah gambaran umum suatu 

perusahaan yang bisa dijadikan promosi melalui audio visual. Company profile 

identik sebagai kerangka dasar berbisnis antar perusahaan, yang ditujukan kepada 

konsumen atau pihak lain membutuhkan. Fungsi dari company profile adalah 

sebagai media untuk menyimpan file atau data yang berisi tentang profile 

perusahaan, visi dan misi perusahaan bahkan produk perusahaan yang dapat 

digunakan sebagai media untuk memperkenalkan perusahaan kepada konsumen, 

dan sebagai media untuk berpromosi (Soegijanto & Lestari, 2016). 

 Menurut Ageng et al., (2016), terdapat 4 fungsi dari company profile antara 

lain:  

1. Representasi sebuah perusahaan. Company profile merupakan sebuah 

gambaran perusahaan, bisa juga mewakili perusahaan sehingga 

konsumen mudah mendapatkan informasi tentang perusahaan. Dapat 

juga di gunakan sebagai media untuk membangun citra agar masyarakat 

memiliki pemahaman yang lebih benar terhadap perusahaan. 

2. Supaya dapat melengkapi komunikasi dalam bentuk lisan demi 

terciptanya mutual understanding. 

3. Mengurangi waktu transaksi karena pihak lain sudah mengenal 

perusahaan dan produk maupun jasa yang ditawarkan 
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4. Membangun identitas sehingga company profile yang di buat lebih 

detail, menarik, mewah dan jelas, mencerminkan wajah perusahaan di 

mata konsumen sebagai perusahaan yang bonafit dan besar. 

Menurut Abrianti & Ibrahim (2017), Company profile memiliki unsur-unsur 

yang harus dicantumkan, yaitu: 

1. Sejarahnya berdiri company atau perusahaan 

Company yang telah lama berdiri tentunya memiliki pengalaman dan 

relasi yang lebih tinggi daripada company yang baru berdiri. 

2. Visi Misi Usaha  

Proses kerja sama antar perusahaan akan lebih mudah bila terdapat visi 

dan misi yang sama. 

3. Struktur Organisasi 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki struktur yang 

jelas antar masing-masing bagian divisi sehingga tanggung jawab yang 

diperoleh jelas. 

4. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia mempunyai peranan dalam meningkatkan 

kualitas perusahaan. 

5. Sumber Daya Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki reputasi baik dan jelas dapat melancarkan 

aktivitas perusahaan dalam hal kerjasama antar perusahaan lainnya.  
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6. Kinerja Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan mampu memenuhi 

jadwal yang sudah ditetapkan adalah referensi dari sebuah perusahaan 

yang layak untuk dijalin kerjasama. 

7. Klien Terdahulu 

Relasi perusahaan dengan klien terdahulu dapa mengangkat reputasi 

perusahaan dalam company profile tersebut. 

8. Pengalaman 

Melalui pengalaman, perusahaan harus mampu mencantumkan 

kemampuan dan keunikan yang menjadi keunggulan dari perusahaan 

tersebut. 

9. Portolio Perusahaan 

Berisi dokumentasi tentang setiap prestasi yang telah dicapai oleh 

perusahaan.  

Company Profile memiliki berbagai bentuk, sesuai dengan media dan fungsi 

yang dituju. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari company profile: 

1. Teks Company Profile 

Berbentuk teks yang tertulis yang disusun dengan rapi, tahap 

penyampaian serta memperhatikan pemilihan kata yang digunakan. 

Kata-kata yang dipakai menggunakan kalimat ejaan dan formal yang 

disempurnakan (Irawati, 2015). 

2. Graphic Company Profile 

Berbentuk teks dan gambar. Menggabungkan unsur teks dengan gambar 

menjadi sebuah kesatuan yang menarik dan baik, dan Graphic Company 
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Profile bersifat lebih dekoratif dibanding Text Company Profile (Liem, 

Erandaru, & Sutanto, 2015). 

3. Video Company Profile 

Video Company Profile memadukan antara gambar, teks dan suara. 

Dalam penyusunannya memerlukan konsep serta storyboard, sehingga 

outputnya terlihat seperti sebuah cerita (Irawati, 2015). 

4. Interactive Company Profile 

Jenis interactive company profile adalah terjadinya interaksi antara 

perusahaan dengan target audiens, dengan bentuk company profile yang 

fleksibel dan memungkinkan mereka dapat memilih jenis informasi 

yang ingin ditampilkan, sehingga menjadi salah satu inovasi terbaru dari 

dunia company profile (Irawati, 2015). 

5. Online Company Profile 

Online company profile berbentuk website dan blog merupakan sebuah 

inovasi menarik dalam sebuah pencarian bentuk company profile yang 

lengkap, accessible, informative, dan efisien, serta dirancang sesuai 

dengan citra perusahaan tersebut, menggabungkan teks, gambar, video, 

dan lagu ke dalam satu halaman domain (Liem et al., 2015). 

2.2.3  Sinematografi 

 Menurut Hayyin (2015) sinematografi merupakan bidang ilmu yang 

mempelajari teknik penangkapan gambar dan penggabungan gambar-gambar 

tersebut menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan gagasan. 

Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang mempelajari 

tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut 
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sehingga menjadi serangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide (Kardewa & 

Siahaan, 2017). 

 Beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pengambilan gambar adalah 

sebagai berikut (Purnawati & Suyanto, 2016):  

1. Teknik pengambilan head and shoulders dimana penonton dibawa 

untuk dapat mengikuti apa yang dirasakan oleh tokoh lewat angle bahu 

dan kepala, dan teknik ini disebut sebagai teknik Over The Shoulder 

Shot (OS) yaitu pengambilan gambar untuk mengambil gambar melalui 

pundak aktor lain. 

2. Long shot (LS) adalah jenis shot dimana kameranya berada jauh dari 

objek yang ingin di rekam. Shot ini dapat menghasilkan efek daerah 

yang terlihat luas. 

3. Frog Eye akan menjadikan objek terkesan tinggi, kokok dan megah. 

Teknik perekaman frog eye adalah ketika kamera berada sejajar dengan 

permukaan objek, dan hasilnya adalah objek yang terlihat tinggi dan 

megah. 

4. Eye Level, kamera berada sejajar dengan mata objek. Pengambilan dari 

sudut pandang ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa 

kedudukan subjek dengan penonton sejajar. 

5. Low Angle merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi 

kamera lebih rendah dari subjek mata. 

6. Teknik hot move: fear of high-looking downward penonton akan dibawa 

ikut merasakan kesan atau sensasi seolah dari tempat kedudukan tempat 

tinggi. 
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7. Still camera yaitu teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera dia 

tidak bergerak, menghasilkan kedataran suasanan adegan yang 

mengalir. 

8. Panning yaitu teknik menggerakkan kamera dari satu sisi ke sisi lainnya 

untuk membuat efek gambar lebih hidup. 

Menurut Ama, Yudani, & Prayanto (2014) sinematografi memiliki 3 fase 

sinematografi yaitu: 

1. Pra Produksi 

Segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan 

produksi seperti menentukan ide, melakukan riset, synopsis, dan 

perancangan storyboard. Storyboard adalah visualisasi yang berbentuk 

sketsa gambar dan digunakan untuk mempercepat proses pengambilan 

gambar di lapangan. 

2. Produksi 

Produksi  merupakan tahap eksekusi dari perencanaan pra-produksi yang 

sudah dibuat akan dikembangkan. Menurut Sucitra, Darmawiguna, & 

Pradnyana (2017) dalam tahapan produksi dilakukan beberapa hal, antara 

lain: 

1. Video Production 

Tahap ini melakukan pengambilan gambar video, sesuai dengan 

storyboard dan storyline yang telah dibuat. 

2. Audio Production 

Tahap ini melakukan pembuatan audio yang akan digunakan pada 

video.  
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3. Pasca Produksi 

Pasca produksi adalah tahap penyelesaian produksi multimedia menjadi 

hasil akhir. Pada tahap ini melakukan proses pengeditan, mixing dan 

rendering pada film. Menurut Sucitra et al., (2017) dalam tahap pasca 

produksi melakukan beberapa hal, antara lain: 

1. Editing Video 

Tahap ini melakukan editing pada video yang telah dibuat. Editing ini 

berupa penggabungan seluruh hasil video, pengisian latar musik yang 

telah dibuat pada tahap audio production, transisi antar video, 

penambahan efek animasi dan color grading. 

2. Editing Audio 

Tahap ini melakukan proses pembersihan suara-suara yang dirasa 

mengganggu dan tidak diperlukan untuk video yang didapatkan saat 

pengambilan gambar. 

3. Mixing 

Setelah tahap editing sudah selesai, maka akan melanjutkan ke tahap 

mixing. Tahap ini melakukan penggabungan dari video dan audio. 

4. Rendering 

Tahap ini merupakan tahap akhir dengan penggabungan video yang 

sudah diedit, disatukan, disusun, dan dipadukan dengan audio yang 

sesuai. 
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2.3 Software Yang Digunakan 

 Software yang digunakan oleh penulis untuk membuat video company 

profile tersebut terdapat dua macam yaitu Adobe Premiere Pro CS6 untuk mengedit 

video company profile dan Adobe Photoshop CS6 untuk mengedit warna pada foto. 

2.3.1 Adobe Premiere Pro CC 

 Menurut Kardewa & Siahaan (2017), Adobe Premiere adalah aplikasi 

pengeditan video yang sering digunakan untuk pengeditan non linear, sehingga 

memberi kemudahan penggunaan, gambar–gambar dapat dibuat dengan Adobe 

Photoshop dan efek–efek khusus juga dapat dipersiapkan dari Adobe After Effect. 

Empat hal utama yang dapat dilakukan Adobe Premiere Pro antara lain adalah 

memudahkan dalam pengeditan video secara non linier, fleksibel dalam mengatur 

temperature warna pada video agar lebih dinamis, memotong video atau membuang 

bagian yang tidak perlu, dan menggabungkan video-video menjadi satu video yang 

dapat dipahami. 

Keunggulan Adobe Premiere Pro CC 2015 adalah memiliki fitur sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan stabilitas dan kinerja. 

2. Ada shortcut yang dapat digunakan untuk mempermudah navigasi di dalam 

aplikasi dan navigasi keyframe dan memperbesar serta keluar dari frame 

individu pada timeline. 

3. Adobe Premiere Pro CC mendukung video virutal reality. 

4. Proxy yang digunakan ringan jadi menurunkan resiko overload sistem.  
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2.3.2 Adobe Photoshop CS6 

 Menurut Purba (2015), Photoshop adalah sebuah program desain grafis 

yang banyak digunakan untuk keperluan fotografi dan desain digital, aplikasi ini 

sering digunakan untuk mengolah objek gambar. Tiga hal utama yang dapat 

dilakukan Adobe Photoshop antara lain adalah mengedit gambar menu yang sudah 

ada, memperbaiki kualitas gambar, dan membuat gambar PNG yang memiliki 

background transparan untuk meletakkan logo pada video.  Beberapa fitur-fitur 

photoshop (Juliana, 2017)  yaitu: 

1. Crop Tool 

Media yang berfungsi untuk memotong gambar/objek 

2. Patch Tool 

Alat yang berfungsi untuk mengubah bagian tertentu objek/gambar 

berdasarkan sampel yang dipilih. 

3. Erase Tool 

Alat atau media yang berfungsi untuk menghapus objek gambar yang salah, 

berguna untuk memperbaiki gambar yang diperlukan. 

4. Magic Wand Tool  

Media untuk menseleksi bagian tertentu pada objek yang akan diberi warna. 

5. Brush Tool  

Media yang berfungsi untuk mewarnai objek. 

6. Hand Tool 

Alat berbentuk telapak tangan yang berfungsi menggeser bagian tertentu 

dari objek.  
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7. Selection Tool 

Alat yang berfungsi untuk memilih sebagian dari gambar. 

8. Pen Tool 

Berfungsi untuk membuat jangkar poin dan memilih sebagain dari gambar. 

9. Zoom Tool 

Berfungsi untuk memperbesar tampilan. 
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