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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

1.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini memiliki beberapa keterkaitan dengan penelitian lain seperti, 

penelitian yang dilakukan oleh saat ini perkembangan dalam dunia teknologi 

informasi dan media promosi berkembang pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya 

kebutuhan masyarakat akan informasi tersebut. Jenis media penunjang promosi yang 

ada saat ini sangat bervariasi, hal tersebut merupakan tuntunan dari strategi promosi 

yang dikembangkan oleh perusahaan untuk mencapai profit untuk keberhasilan 

sebuah perusahaan. Promosi merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran dalam suatu perusahaan. Saat ini media promosi seperti apa yang 

dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau pelu bisnis yang dapat 

menkomunikasikan PT Inovasi Multi Teknolgi secara baik dan menarik, kepada 

khalayak sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjadi nilai tambah, nilai jual 

serta mengharumkan nama baik perusahaan, sebagai salah satu alternatif pemecahan 

masalah, maka diperlukan sebuah perancangan media promosi berupa video promosi 

(Maimunah, Sunarya, & Nina Larasati, 2012). 

Kemudian dari promosi perusahaan dan loyalitas pelanggan pada griya pijat 

refleksi ceria tanah mas Semarang oleh (Oktavio, Agustini, & Tjahyono, 2015), yang 

membahas tentang untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari pelanggan, maka 

sebuah perusahaan juga harus memiliki media promosi, griya Pijat Refleksi Ceria 

Tanah Mas memiliki sebanyak 670 pelanggan setiap bulannya, maka dengan 
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dibuatkan sebuah media promosi berupa video, maka diharapkan pelanggan akan 

bertambah dan loyal. 

Berikutnya yaitu oleh (Putri, Mahanani, & Masitoh, 2015), saat ini keadaan 

hidup para tukang pijat tradisional didesa semen sangatlah memprihatikan, terlebih 

dengan penuruan minat masyarakat terhadap penggunaan jasa pijat. Tercatat menurut 

survei terdapat kurang lebih lima tukang pijat tradisional di desa semen yang masih 

eksis dan bertahan dengan jasa ini. Maka dari itu dibuatkan sebuah panti pijat 

bernama PITA SI SALIM yang memiliki kepanjangan Pijat Tradisional Syariah 

Sahabat Muslim, dan dibuatkan beberapa media promosi salah satu dengan video 

yang dapat memperkenalkan PITA SI SALIM kepada masyarakat semen. 

Selanjutnya produksi film pendek “In Solo” berbasis multimedia oleh (Irawan, 

Purnama, & Urbani, 2013) yang bermanfaat untuk menyampaikan pesan informasi 

positif dan edukatif tentang kota Solo yang menceritakan tentang seorang pria yang 

mengendarai motor Vespa untuk berkeliling di kota Solo. Film pendek “In Solo” 

menghasilkan film berbasis multimedia dan tema baru pada perfilman Univeritas 

Surakarta. 

Kemudian penelitian selanjutnya, Semarang adalah kota metropolis yang 

berkembang dengan banyak keajaiban alam dan sejarah yang patut untuk dijelajahi. 

Meskipun memiliki banyak potensi wisata, namun wisatawan yang berkunjung ke 

kota Semarang tidak sebanding dengan jumlah potensi wilayah yang dimiliki. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, maka dari itu dibuatlah sebuah perancangan video 

promosi tentang Street Food Semarang yang mampu menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke Semarang. Dengan dibuatnya video promosi ini maka para wisatawan 
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dapat mengenal berbagai makanan khas dari kota Semarang khususnya makanan 

jalanan dan tertarik untuk mencoba (M. H. Pu tra, WH, & Yudani, 2015). 

Selanjutnya YA MGM Muffler adalah sebuah home industry yang menjual 

produk knalpot yang memiliki pabrik di kota Purbalingga yang bertempat di Jalan 

Gembong RT 11 RW 06, Bonjongsari, Purbalingga, Jawa Tengah. YA MGM Muffler 

membuat knalpot racing untuk motor bebek, matik, sport dan untuk motor balap 

untuk kebutuhan para pecinta dunia otomotif. Dikarenakan kurangnya peminat, maka 

dibuatkanlah sebuah media promosi yaitu animasi 3D sebagai media promosi untuk 

menjadikan para audience memahami detail dari produk knalpot. Diharapkan animasi 

3D ini dapat mendukung penjualan produk knalpot pada perusahaan home industry 

YA MGM Muffler yang efektif (Riyanto & Nurhidayat, 2016) 

Kemudian, pijat atau massage oxytocin adalah pijat pada leher, tulang 

belakang, hingga tulang dalam. Pijat oxytocin ini adalah pijat yang melakukan 

detoksifikasi yang berguna untuk ibu yang akan menyusui bayinya. Pijat ini belum 

cukup terkenal di kota Pekalongan, maka dari itu dibuatkan sebuah video promosi 

untuk pijat oxytocin (Hidayati, Baequny, Studi, Poltekkes, & Semarang, 2015). 

Selanjutnya yaitu pijat refleksi dapat berpengaruh terhadap penurunan tekanan 

darah pada lanjut usia dengan hipertensi. Diumur 60-an saat ini pembuluh darah 

manusia menjadi padat dan meningkatkan hipertensi. Dengan menggunakan pijat 

refleksi dapat menurunkan tekanan darah dan tingkat hipertensi, namun sampai saat 

ini belum memiliki media promosi yang baik, maka dari itu dibuatkan sebuah media 

promosi berupa video promosional (L. T. Sari, Renityas, & Wibisono, 2016). 
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Dan terakhir, Abstak-Bawean merupakan pulau yang berada di utara Pulau 

Jawa yang memiliki beragam pilihan objek wisata dengan keunggulan masing-

masing yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara maupun lokal. Namun 

selama ini menurut dinas pariwisata sebagai penanggung jawab, upaya promosi yang 

dilaukan terhadap Pulau Bawean masih mengandalkan media konvensional dan tidak 

berjalan efektif. Pulau Bawean membutuhkan media promosi yang dapat 

menggambarkan keindahan objek wisatanya secara nyata dalam hal ini adalah film. 

Sehingga diharapkan dapat berjalan efektif, dan dapat menarik wisatawan (Prasetyo 

& Setyadi, 2017). 

Bedasarkan tinjauan pustaka diatas, berikut ini tampilan tabel penelitian 

sebagai pembanding penelitian terhadap video yang akan dikembangkan (Lihat pada 

tabel 1). 

Table 1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Maemunah, 

Sunarya, & Nina 

Larasati 

2013 Dikarenakan belum adanya media 

promosi pada PT. Inovasi Multi 

Teknologi, maka diharapkan video 

tersebut dapat meningkatkan pangsa 

pasar. 

Oktavio, 

Agustini, & 

Tjahyono 

2015 Pembuatan video promosi pada griya 

Pijat Refleksi Ceria Tanah Mas 

Semarang untuk meningkatkan 

jumlah, kepuasan dan loyalitas 

pelanggan. 

Putri, Mahanani, 

& Masitoh 

2015 PITA SI SALIM yaitu Pijat 

Tradisional Syariah Sahabat Muslim 

yang dibuatkan sebuah video promosi 
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Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

untuk memperkenalkan panti tersebut 

kepada masyarakat Semen. 

Irawan, 

Purnama, & 

Urbani 

2013 Video pada dasarnya adalah alat atau 

media yang menunjukkan simulasi 

terhadap benda nyata. 

Putra, Prayanto 

& Yudani 

2015 Video promosi yang dirancang akan 

disebarkan dimedia sosial karena 

media sosial sangat cepat dalam 

menyebarkan informasi, sehingga para 

audiens dapat mengaksesnya dengan 

mudah dan dapat disebarkan antar 

audiens. 

Andi Dwi 

Riyanto & Dwi 

Nurdihayat 

2016 Video promosi yang dirancang untuk 

perusahaan distributor knalpot motor 

racing atau balap untuk meningkatkan 

pangsa pasar dan sebagai media 

promosi dalam bentuk animasi 3D. 

Sari, Renityas & 

Wibisono 

2016 Pijat refleksi dapat berpengaruh pada 

penurunan tekanan darah pada lanjut 

usia dengan hipertensi, namun saat ini 

belum memiliki media promosi yang 

baik, maka dari itu dibuatkan sebuah 

video promosional. 

Prasteyo & 

Setyadi 

2017 Pulau Bawean adalah sebuah pulau 

yang sangat menarik, namun media 

promosinya sangat kurang, sehingga 

banyak masyarakat yang belum 

mengetahui pulau tersebut, maka dari 

itu dibuatkan media promosi berupa 

Film. 
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  Bedasarkan penelitian dari peneliti terdahulu, maka peneliti akan merancang 

sebuah video promosi untuk membantu sebuah instansi dengan cara mempromosikan 

instansi kepada masyarakat yang terbukti berjalan dengan baik seperti penelitian yang 

dilakukan oleh (Maimunah et al., 2012) dengan metode yang digunakan oleh 

(Oktavio et al., 2015) menggunakan teknik multimedia yang digunakan oleh (Irawan 

& Purnama, 2013) dan (M. H. Putra et al., 2015), dan media distribusi yang 

digunakan oleh (Riyanto & Nurhidayat, 2016) yang menggunakan Youtube. 

1.2 Landasan Teori 

Dalam merancang sebuah video promosi, penulis membuat sebuah landasan 

teori yang dimana kumpulan berbagai teori yang dapat memperkuat teori dari 

penelitian. Berikut ini teori yang digunakan dalam penelitan: 

2.2.1  Multimedia 

Multimedia adalah salah satu teknologi yang menggabungkan teks, grafik, 

suara, video dan animasi menjadi sistem informasi yang berguna untuk 

menyampaikan pesan, promosi dan informasi yang diberikan oleh audience yang 

digunakan untuk menciptakan citra atau image positive, terhadap masyarakat secara 

luas (Sunarya, Kusumaninggar, & Syahputra, 2017). 

 Berikut ini penjelasan elemen–elemen pada multimedia oleh (Erlyana & 

Bonjoni, 2014): 

1. Teks 

Teks merupakan elemen dasar multimedia yang terbentuk dalam 

kombinasi huruf yang terbentuk menjadi satu kalimat yang dapat 
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menjelaskan suatu materi yang dapat dipahami oleh orang yang 

membacanya. Teks menjadi peran dasar untuk perancangan dokumen dan 

alat informasi yang dapat mendeskripsikan nama, definisi dan aturan. Di 

dalam Graphic desain, tipografi memiliki gaya dasar seperti serif dan sans 

serif yang merupakan salah satu dari jenis teks latin, pada jenis tulisan 

latin dapat di klasifikasikan menjadi 5 kelompok seperti serif, sans serif, 

script, blackletter dan display types. 

 

2. Audio 

Audio merupakan bentuk digital yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan duka, sedih, senang dan ketakutan. Audio dalam multimedia dapat 

dibentuk seperti ucapan, lagu, dan sound effect. Ucapan merupakan hasil 

suara dari orang yang berbicara, lagu merupakan hasil suara dari alat 

musik tertentu, efek suara merupakan suara tambahan yang dapat 

memberikan kesan pada suatu adegan. Audio memiliki 3 jenis format 

utama yaitu, uncompressed audio format, lossless compressed format, 

lossy compressed audio format. 

3. Gambar 

Gambar merupakan komponen penting dalam multimedia yang dimana 

dapat memberikan informasi lebih efektif dan bermanfaat dalam bentuk 

teks dan gambar. Gambar dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu gambar 

dari dunia nyata, gambar dari dunia maya dan gambar gabungan dunia 

nyata dan maya. Menurut Weaver (2017) jenis format pada gambar terdiri 
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dari JPEG2000 Lossless (.jp2), TIFF 24-bit, uncompressed (.tif, .tiff), 

Image JPEG (.jpg, .jpeg), JPEG2000 lossy compressed (.jp2),  PNG (.png), 

TIFF lossy compressed (.tif, .tiff), GIF (.gif), Macintosh Graphics(.pict) 

dan Photoshop document (.psd).  

4. Video 

Video adalah elemen multimedia yang memiliki elemen lain seperti teks, 

gambar, suara dan animasi yang menjadi satu kesatuan dengan sistem 

animasi menggunakan kamera video dan disimpan dengan bentuk format 

tertentu. Video memiliki jenis format file seperti AVI (.avi), QuickTime 

Movie (.mov), MPEG-1, MPEG-2 (.avi, .mpg, .mpeg, .mov), MPEG-4 

ASP (.avi, .mkv, .mp4,), MPEG-4 H.264 (.avi, .mkv, .mp4, .mov,), Ogg 

Theora (.ogg), 3GP (.3gp, .mp4), Flash Video (.flv, .f4v), MPEG-4 ASP 

(Divx, Xvid) (.avi)\, MPEG-4 H.264 (.m4v, .mp4)-RealNetworks 'Real 

Video' (.rv), dan Windows Media Video (.wmv). 

5. Animasi 

Animasi adalah gambar yang bergerak yang dihasilakan dari frame by 

frame yang ditayangkan secara cepat sehingga dapat menghasilkan efek 

pergerakan. Penggunaan animasi pada multimedia merupakan penggunaan 

komputer untuk menciptakan gerak pada layar dan animasi video dapat 

dihasilkan dari kamera video yang menampikan keadaan nyata. Animasi 

dapat menjelaskan dan mensimulasikan sesuatu yang sulit yang dilakukan 

dengan video. Animasi terbagi dari 2 jenis, animasi 2 dimensi dan 3 

dimensi, animasi 3 dimensi merupakan animasi yang dibuat dengan me-
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modeling suatu karakter secara tiga dimensional sedangkan animasi 2 

dimensi menggunakan gambar secara perspektik dua dimensi (Pratama, 

2018). 

Menurut (Andinny & Lestari, 2016) multimedia terdiri dari 5 jenis yaitu:  

1. Media pembelajaran interaktif 

Media pembelajaran interaktif merupakan sistem yang disajikan 

menggunakan kendali komputer menggunakan sistem pengiriman 

pembelajaran yang direkam visual, suara dan bahan video sehingga dapat 

memberikan tanggapan aktif melalui melihat gambar dan mendengar suara. 

Manfaat dari multimedia interaktif dapat membuat proses pembelajaran 

lebih menarik, lebih interaktif, menggunakan waktu lebih efisien, kualitas 

belajar lebih meningkat, dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan 

sikap belajar para pelajar  dapat ditingkatkan. 

2. Perangkat multimedia 

Perangkat multimedia adalah bahan yang melibatkan suatu media untuk 

menyampaikan suatu materi. Contoh bahan yang digunakan seperti 

CDroom, video tape, gambar gerak, lembar kerja, peta, tabel dan grafik. 

Video promosi merupakan salah satu contoh dari perangkat multimedia. 

3. Hypermedia 

Hypermedia merupakan media penghubung melalu komputer yang terdiri 

dari gabungan teks, audio, dan informasi visual yang menggunakan 

jaringan web. Tujuan hypermedia yaitu membuat kegiatan pendidikan 
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melalu web lebih kreatif dengan menggunakan informasi berupa kata, 

suara, dan animasi atau gambar bergerak. 

4. Virutal realitas 

Virtual realitas merupakan media yang dapat memvisualisasikan tempat di 

dunia nyata kedalam tampilan tiga dimensi. Penggunaan virtual realitas 

dapat memberikan simulasi dalam pembelajaran dengan komputer terlihat 

secara realistis. 

 

 

5. Sistem pakar 

Sistem pakar merupakan sistem yang membuat komputer dapat 

berkembang sendiri sehingga dapat memproses informasi secara 

sendirinya dan mampu mempelajari pola tertentu. Penggunaan sistem 

pakar dapat membantu menyusun informasi dengan sendirinya sehingga 

dapat berinteraksi dengan manusia. 

Secara umum, penggunaan multimedia dapat menggambarkan suatu benda 

yang tidak dapat kita lihat dengan mata saja seperti ukuran pada mikroba, kuman, 

bakteri, elektron dan dapat menggambarkan suatu tempat yang tidak dapat dijangkau 

seperti bangunan, binatang, dan gunung. 

2.2.2  Sinematografi 

 Sinematografi adalah ilmu yang membahas tentang teknik pengambilan 

gambar dan menggabungkan berbagai gambar hingga menjadi serangkaian gambar 
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yang bisa menyampaikan ide atau menyampaikan suatu cerita (Maahury, Deddy, & 

Sembel, 2015). Dalam sinematografi perlu dilakukan dengan adanya pengaturan 

kamera, Berikut ini pengaturan kamera DSLR menurut (Riyadi, 2014):  

 

1. Sensor size 

Sensor size merupakan kepekaan kamera terhadap cahaya yang masuk 

kedalam lensa sehingga dapat meningkatkan resolusi, kerapatan pixel, dan 

kompabilitas lensa semakin banyak. 

2. Lens and vocal lens 

Lensa merupakan peran penting untuk meneruskan cahaya ke bidang 

sensor pembentuk gambar, ukuran lensa disebut juga sebagai vocal length. 

Panjang vocal mengacu pada fokus dan pusat optik yang terhitung dalam 

satuan milimeter. 

3. ISO and Noise 

Semakin tinggi ISO semakin tinggi sensitif kamera terhadap cahaya yang 

masuk. Noise terjadi karena tingginya ISO tetapi sering juga dibandingkan 

dengan unsur grain. Grain dianggap bagian keindahan atau estetika 

tertentu sedangkan noise pada kamera digital tidak selalu mencerminkan 

sisi estetika. 

4. Bokeh and Depth of Field 

Istilah ini biasanya digunakan pada kalangan fotografi. Bokeh merupakan 

efek samar-samar pada background atau foreground efek ini dikarenakan 
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pengaturan aperture atau diafragma. Depth of field merupakan ketajaman 

fokus pada subjek foto dari hasil gambar. 

5. Exposure and aperture 

Exposure adalah pencahayaan atau takaran waktu cahaya masuk kedalam 

sensor kamera melalui lensa dan aperture. Shutter speed yang dapat 

mengatur exposure sehingga waktu yang ditentukan untuk membuka dan 

menutup kembali. Semakin lama Shutter terbuka semakin banyak cahaya 

yang masuk. Aperture merupakan bukaan lensa saat menerima cahaya 

melalui lensa. 

2.2.3 Sosial media 

 Perkembangan internet selalu digunakan untuk memfasilitasi interaksi sosial 

dengan adanya internet memungkinkan untuk berevolusi dalam komponen sosial dari 

penggunaan web. Layanan sosial media muncul dengan cepat antara bisnis dan 

fenomena sosial. Facebook diluncurkan pada tahun 2004 dan sekarang memiliki 1.4 

milyar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia (Obar & Wildman, 2015). Sebagian 

besar UKM (Usaha Kecil Menengah) menggunakan Instagram, Twitter, Line dan 

Youtube sebagai media untuk menampilkan profil perusahaan (Priambada, 2015).  

 Youtube sebagai media aplikasi berbasis video di era digital ini telah banyak 

dijadikan sarana untuk promosi produk dalam bidang jasa. Youtube juga dapat 

menampilkan jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. Teknologi Youtube sekarang 

sangat populer untuk mempromosikan bisnis maupun produk yang dijual oleh 

perusahaan. Youtube adalah media yang sudah berkembang di era digital ini (Tri, 

Andry, Ikasari, & Dinta, 2018). 
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2.3  Tools yang digunakan 

2.3.1  Adobe Premiere CC 2018 

 Adobe Premiere CC 2018 merupakan software yang berasal dari perusahaan 

Adobe System Inc yang digunakan untuk mengedit video. Fitur penting dari Adobe 

Premiere adalah Razor tool yang dapat memotong beberapa bagian video tertentu, 

title yang dapat membuat sebuah teks pada video dan memiliki efek pada video 

seperti three-way color correction yaitu mengubah warna dari sebuah video menjadi 

warna tertentu (Baihaqi, Wardani, & Wibawa, 2017). Adobe Premiere CC 2018 

memiliki fitur yang dapat mengatur warna pada video seperti color grading, 

memotong video, dan audio mixer sebagai pengatur suara pada video (Leirpoll, 

Osborn, Murphy, & Edwards, 2017). 

2.3.2  Adobe Photoshop CS6 

 Adobe Photoshop CS6 adalah program komputer yang merupakan perangkat 

lunak atau software yang digunakan untuk pengolahan gambar/foto, dapat digunakan 

untuk memanipulasi foto sehingga hasil foto lebih menarik. Aplikasi Adobe 

Photoshop CS6 pada dasarnya merupakan aplikasi pengolah gambar, namun 

seringkali digunakan untuk mengubah tampilan suatu objek, misalnya teks atau tulisa. 

Adone Photoshop CS6 bukan pengolah kata, tetapi dapat membuat beragam efek 

menarik atau mempercantik tampilan gambar dan teks (I. E. Putra, 2013). 

 

 


