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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian tentang “Design Video Profile Based Multimedia Audio Visual 

And Broadcasting As A Media Promotion”, tujuan dilakukan penelitian ini yaitu  

untuk melakukan perancangan media berbasis audio visual yang dapat menjadi 

daya tarik yang efektif, terutama dalam penyampaian promosi dan informasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isi padjadjaran suite business & 

conference hotel. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, dan 

wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mempromosikan padjadjaran 

hotel dalam bentuk video profile, dan diharapkan padjadjaran suites business & 

conference hotel dapat lebih dikenal oleh masyarakat (Sunarya, Apryllia, & Isnaini, 

2016). 

 Penelitian tentang “Analisis Dan Perancangan Video Iklan Pada Hotel Duta 

Garden Yogyakarta Sebagai Media Promosi”, tujuan dilakukan penelitian ini yaitu 

untuk membujuk dan meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan 

adalah pilihan yang tepat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bertambahnya 

masyarakat yang mengetahui tentang Hotel Duta Garden sehingga banyak yang 

datang setelah pemasangan video iklan televisi ini (Rahinda, 2013). 

Dalam penelitian tentang “Video Profil Sebagai Sarana Promosi Efektif 

Dalam Menunjang Eksistensi Program Studi Manajemen Informatika”, dalam 

pembuatan video perlu melalui tahap-tahap perancangan sehingga dapat 

memperoleh suatu gambaran tentang produk yang akan dibuat. Sehingga 

mempermudah peneliti dalam pembuatan video profile. Tahapan produksi dimulai 
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dari tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi (Permana Jiwa Aan, 

Kertiasih, & Budhayasha, 2017). 

Dalam penelitian tentang “Perancangan Video Profile Pada SMK Islamic 

Village Karawaci Kabupaten Tangerang”, aplikasi Adobe Photoshop digunakan 

untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan gambar-gambar yang akan 

ditampilkan dalam video profile (Sunarya, Saputra, & Rahmadhiani, 2017). 

Dalam penelitian tentang “Rancang Bangun Video Animasi 3 Dimensi 

Untuk Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Penghubungan, 

Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, aplikasi Adobe Premiere 

digunakan untuk menyatukan file audio dan video yang dimasukkan ke library 

aplikasi dalam video menyeluruh yang memiliki informasi tentang mekanisme 

pengujian kendaraan bermotor (Buchari, Sentinuwo, & Lantang, 2015). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya tabel 1 dapat digunakan sebagai 

pembandingan dari penelitian sebelumnya terhadap rancangan proyek terkait. 

Tabel 1: Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan Penelitian 

Sunarya, Apryllia, & 
Isnaini 

2016 Mempromosikan padjadjaran 

hotel dalam bentuk video 

profile, dan diharapkan 

padjadjaran suites business & 

conference hotel dapat lebih 

dikenal oleh masyarakat. 

Rahinda  2013 Bertambahnya masyarakat yang 

mengetahui tentang Hotel Duta 
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Garden sehingga banyak yang 

datang setelah pemasangan 

video iklan televisi. 

Permana Jiwa Aan, 
Kertiasih, & Budhayasha

2017 Sebelum memulai produksi 

video, harus membuat tahapan 

produksi yang dimulai dari 

tahap pra produksi, produksi, 

dan pasca produksi. 

Sunarya, Saputra, & 
Rahmadhiani 

2017 Adobe Photoshop digunakan 

untuk memberikan kemudahan 

dalam pembuatan gambar-

gambar yang akan ditampilkan 

dalam video profile. 

Buchari, Sentinuwo, & 
Lantang 

2015 Adobe Premiere digunakan 

untuk menggabungkan audio 

dan video menjadi sebuah video 

yang memilik keterangan atau 

informasi. 

 

Kesimpulan perancangan video profil perusahaan sebagai media promosi 

diharapkan dapat membantu dalam pengenalan hotel kepada masyarakat luas 

dimana video produksi dimulai dari tahap pra produksi, produksi, dan pasca 

produksi dengan perangkat berupa adobe photoshop, dan adobe premiere. 



 

Charles Aristo, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile pada De Best Hotel  

UIB Repository©2018 

 

Peneliti akan membuat penelitian media video profil perusahaan 

berdasarkan hasil penelitian sebelumnya guna membantu promosi atas suatu 

instansi kepada masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan konsep company 

profile berdasarkan penelitian dari Sunarya, Aprillia, & Isnaini, 2016. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Multimedia 

Multimedia merupakan hasil kombinasi dari text, graphic, audio, video, dan 

animasi (Santoso, 2014). Multimedia dalam pemanfaatan komputer untuk 

membuat dan menggabungkan text, graphic, audio, video, dan animasi disebut 

dengan multimedia interaktif (Rohman, 2014). Menurut (Kausar, Sutiawan, & 

Rosalina, 2015) menyatakan bahwa di dalam multimedia terdapat beberapa unsur-

unsur yaitu: 

1. Text (Tulisan) 

Text adalah hasil gabungan dari huruf yang membentuk satu kata atau 

kalimat dalam multimedia yang menyajikan bahasa tertentu. Text adalah dasar dari 

pengolahan data dan informasi berbasis multimedia, sehingga text tidak bisa 

dipisahkan dalam penggunaan computer (Kausar et al., 2015). Text terdapat empat 

macam yaitu text cetak, text hasil scan, text elektronik, dan text hypertext (Saputra, 

2014). 

2. Graphic 

Graphic adalah komponen yang penting dalam suatu multimedia, karena 

graphic adalah gambar (image, picture, atau drawing). Gambar adalah sarana yang 

tepat untuk menyajikan sebuah informasi kepada masyarakat umum. Graphic dapat 

menyampaikan informasi melalui bentuk text, gambar, dan brosur (Kausar et al., 
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2015). Terdapat dua jenis graphic yaitu, vector dan bitmap. Graphic vector yaitu 

gambar yang berbentuk garis, ketebalan garis, isi dan lokasi gambar. Bitmap yaitu 

kumpulan piksel yang disusun pada kotak persegi. Format vector yaitu EPS, AI, 

SVG, dan PDF. Format bitmap yaitu GIF, JPEG, TIFF, dan PNG (Haryanto, Purba, 

& Gunadi, 2016). 

3. Audio 

Audio merupakan bunyi dalam bentuk digital seperti narasi, musik, dan 

suara. Audio digunakan untuk menyampaikan pesan senang, sedih, duka, 

ketakutan, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Audio dalam suatu 

multimedia dapat berbentuk lagu, narasi, atau sound effect. Jenis format yang 

terdapat didalam audio yaitu .ra atau .rm (real audio), mp3 (MPEG audio layer 

3), .mov (Quicktime Movie), .swa (Shockware Audio), .asf (Advance Streaming 

Format), .aiff (Audio interghange file format), .au. dan .snd (Kausar et al., 2015). 

4. Video 

Video merupakan teknologi perekaman, penyimpanan, pemindahan, 

pengolahan, dan perekonstruksian urutan gambar yang diam. Video juga bisa 

dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar yang tidak bergerak dan dibaca 

beruurtan dalam waktu dengan kecepatan tertentu (Kausar et al., 2015). Terdapat 

empat bentuk video yang berbeda dalam aplikasi multimedia seperti digital video, 

video tape, live video feeds, dan videodisc (Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, 

2015). 

5. Animasi 

Animasi merupakan tampilan yang menggabungkan antara media audio, 

text, dan graphic dalam suatu aktivitas pergerakan. Dalam multimedia animasi 
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merupakan satu teknologi yang dapat menjadikan sebuah gambar itu hidup, 

beraksi, dapat bergerak, dan berkata (Kausar et al., 2015). Terdapat beberapa jenis 

animasi yaitu animasi frame, animasi sprite, animasi vektor, animasi spline, 

animasi karakter, animasi lintasan, animasi computational, animasi sel, dan 

morphing (Saputra, 2014). 

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

dibagi menjadi 2 kategori yaitu: 

1. Multimedia Linier  

Multimedia linier merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan 

perangkat pengendali apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna dan hanya 

berjalan secara berurutan, misalnya film dan televisi. 

2. Multimedia Interaktif 

Multimedia interakti merupakan multimedia yang dilengkapi dengan 

perangkat pengendali yang dapat dioperasikan oleh pengguna untuk memilih apa 

yang diinginkan untuk diproses selanjutnya, misalnya aplikasi game, dan 

multimedia pembelajaran interaktif. 

2.2.2 Sinematografi 

Menurut (Risata & Maulana, 2016) menyatakan sinematografi adalah ilmu 

dan teknik pembuatan film dengan menggunakan alat perekam. Menurut 

(Siswanta, Triharyanto, & Sekarwangi, 2016) menyatakan bahwa di dalam 

sinematografi terdapat beberapa tahap-tahap yaitu: 

1. Pra-produksi 

Tahapan pra-produksi adalah langkah awal dimulainya suatu karya 

diantaranya perencanaan, ide, persiapan, dan konsep produksi media. Terdapat 
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tujuh langkah dalam konsep produksi media, yaitu berupa ide yang dituangkan 

secara sistematis, dilanjut dengan pembuatan sinopsis, script writing, dan 

pembuatan storyboard. Tahap terakhir yaitu berupa pemilihan para pemain atau 

crew produksi dan pemilihan dan persiapan alat (Kardewa & Siahaan, 2017). 

Storyboard adalah kertas yang berisi ide cerita, dan berupa susunan gambar secara 

lengkap dari setiap adegan (Rosyida, 2017). 

2. Produksi 

Tahapan selanjutnya setelah pemilihan dan persiapan alat yaitu tahapan 

produksi. Kerjasama antara crew dan pemain sangat dibutuhkan dalam tahapan 

produksi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh crew produksi yaitu, 

tata cahaya, tata setting, tata kostum, dan tata rias. Peran dari sutradara sangat 

dibutuhkan dalam mengatur pemain yang terlibat agar jalan cerita berjalan sesuai 

dengan naskah yang telah direncanakan pada tahapan pra-produksi  sebelumnya 

(Sunarya, Kusumaninggar, & Syahputra, 2017). 

3. Pasca Produksi 

Tahapan pasca produksi adalah proses akhir dari sebuah karya hingga 

menjadi sebuah video yang utuh dan mampu menyampaikan pesan atau isi yang 

diinginkan kepada penonton. Dalam proses pasca produksi semua gambar yang 

didapatkan pada proses produksi dikumpulkan dan di edit oleh editor. Kegiatan 

distribusi dan pemutaran juga termasuk di dalam proses pasca produksi (Affandi, 

Guritno, & Bakti, 2015). 

Menurut (Purnawati & Suyanto, 2016) terdapat beberapa teknik 

pengambilan gambar didalam sinematografi yaitu: 
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1. LS (Long Shot) yaitu mengarahkan kamera, sehingga pandangan penuh dari 

adegan yang dapat memberikan kesan efek luas. 

2. Head and shoulder yaitu pengambilan gambar dengan posisi kamera berada 

dibelakang pundak suatu objek. 

3. Normal angle atau eye level yaitu pengambilan gambar dimana kamera 

ditempatkan sejajar dengan mata objek. 

4. Low angle yaitu pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih rendah dari 

objek mata. 

5. Frog eye yaitu pengambilan gambar dimana kamera ditempatkan sejajar 

dengan tempat dimana objek berdiri dan seolah-olah objek itu menjadi besar. 

6. Hot move yaitu pengambilan gambar dimana penonton akan dibawa ikut 

merasakan sensasi atau kesan seolah dari tempat kedudukan tinggi. 

7. Panning yaitu mengarahkan kamera dari satu sisi ke sisi yang lain diakhiri 

dengan statis. 

8. Tracking yaitu pengambilan gambar dengan menggerakkan kamera mengikuti 

pergerakan objek. 

9. Still camera yaitu pengambilan gambar dengan posisi terdiam, sehingga 

menghasilkan kedataran suasana adegan yang mengalir. 

Didalam pengambilan gambar kita akan menggunakan pengaturan kamera 

untuk mendapatkan hasil yang baik. Menurut (Wibowo, Prasetya, & Pratama, 

2015) terdapat beberapa pengaturan kamera yang perlu diperhatikan dalam 

pengambilan gambar yaitu: 

1. Aperture merupakan suatu bagian dari lensa yang menutup dan membuka untuk 

menyesuaikan seberapa banyak cahaya yang masuk. 
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2. ISO yaitu untuk mengatur sensor kamera seberapa peka terhadap cahaya. 

3. Shutter Speed merupakan pengaturan seberapa jumlah cahaya yang masuk ke 

lensa kamera. 

2.2.3 Profil Perusahaan  

Profil perusahaan adalah sebuah sistem informasi mengenai suatu institusi 

atau perusahaan yang diberikan melalui beberapa media promosi dan bertujuan 

untuk memberikan informasi mengenai sebuah institusi atau perusahaan. Video 

company profile dibuat berdasarkan kepentingan publik sasaran (Liem, Erandaru, 

& Sutanto, 2015). Media yang digunakan bermacam-macam yaitu media audio 

visual atau media cetak (Budiman, Adri, & Irfan, 2016). Video profil perusahaan 

merupakan solusi kreatif dan inovatif untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk 

kebutuhan mempromosikan (Permana Jiwa Aan et al., 2017). Tujuan dari profil 

perusahaan ialah untuk membawa perusahaan dalam jangkauan segmen pasar baru 

yang penting dalam perkembangan komersial perushaan (Laksono, Lasiman, & 

Damayanti, 2013). Fungsi dan keuntungan dari profil perushaan adalah sebagai alat 

pemasaran, dan keuntungan dan fungsinya akan dipengaruhi oleh integritas data 

dan desain (Dahnil, Ishakawi, & Syafwandi, 2013).  

Menurut (Liem et al., 2015) menyatakan terdapat 5 bentuk company profile 

yaitu: 

1. Bentuk text company profile  

Bentuk teks profil perusahaan ini berisi text tertulis beserta dengan hal-hal 

penting yang harus diperhatikan ketika membuat profil perushaan ini adalah 

penggunaan kata-kata yang mudah dipahami, keruntunan penyampaian, dan 

redaksional yang rapi. 
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2. Bentuk graphic company profile 

Profil perusahaan bentuk grafik lebih bervariasi daripada bentuk text profil 

perusahaan karena grafik profil perushaan menggabungkan text dan gambar atau 

foto secara harmonis. Bila digunakan sebagai alat pemasaran, grafik profil 

perusahaan dapat muncul, dalam berbagai bentuk desain, seperti buku kecil, flyer, 

peta cetak, catalog, brochure dan leaflet dengan ukuran, media cetak, variasi warna, 

sampai finishing. 

3. Bentuk video company profile 

Bentuk video profil perusahaan video ini merupakan multimedia yang 

dibuat melalui storyboard dan konsep. Vdeo profil perushaan biasanya tidak 

memiliki durasi waktu yang lama, alasan mengapa pengiriman pesan harus jelas 

dengan sedikit visualisasi dan durasi. 

4. Bentuk interactive company profile 

Profil perusahaan interaktif adalah inovasi terbaru dalam profil perusahaan. 

Berdasarkan konsep interaktif, bentuk profil perushaan interaktif lebih terkait 

interaktifitas. Salah satu kelebihan profil perusahaan interaktif ini adalah 

fleksibilitasnya, terutama terkait dengan pembaruan, sehingga perusahaan dapat 

melakukan perubahan mereka sendiri secara efektif, efisien, cepat, dan tepat. 

5. Bentuk online company profile 

Bentuk profil perusahaan online ini muncul dalam bentuk situs yang 

memiliki warna dan keunikan perusahaan. Profil perusahaan ini juga merupakan 

inovasi yang menarik dalam pencarian profil perushaan yang lengkap, mudah 

diakses, informatif, dan efisien. 
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Menurut (Laksono et al., 2013) isi/konten yang dimiliki dalam membuat 

company profile adalah: 

1. Sejarah dari perusahaan, yang meliputi antara lain pendiri perusahaan, asal 

berdirinya perusahaan, jajar direksi, dan proses dasar perusahaan. 

2. Filosofi perusahaan, yaitu sebagai pandangan atau ideologi dasar 

perusahaan. 

3. Budaya perusahaan, yaitu konsep dan nilai kunci dari suatu perusahaan 

yang membentuk citra anggota perusahaan terhadap perushaannya. 

4. Pesan dari pemimpin perusahaan, yang berisi tentang segala sesuatu yang 

sangat berpengaruh dalam kegiatan perusahaan dan rencana jangka 

panjang. 

5. Identitas perusahaan, yang meliputi logo, interior gedung, uniform, dan 

kantor. 

6. Visi, misi dan strategi dari perusahaan. 

7. Alamat dari perusahaan. 

8. Gambaran sumber daya manusia, yang berisi tentang orang-orang 

dibelakang operasional perusahaan. 

9. Fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang disediakan dalam perusahaan. 

10. Deskripsi tentang jasa atau produk yang ditawarkan. 

2.3  Perangkat Lunak yang digunakan 

Beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung desain dan 

pembuatan penelitian ini yaitu: 

Adobe photoshop adalah software gratis berbasis bitmap (pixel), yang 

dipakai untuk membuat ilustrasi, mengedit foto bahkan desain web. Sehingga 



 

Charles Aristo, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile pada De Best Hotel  

UIB Repository©2018 

 

software ini banyak digunakan oleh studio foto, production house, percetakan, 

pabrik testil, biro arsitektur, dan bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi 

(Agustinawati & Nugroho, 2013). 

Berikut merupakan penjelasan tentang alat yang digunakan di adobe 

photoshop menurut (Bettaliyah, 2015): 

1. Tool Paint Bucket 

Alat yang digunakan untuk mewarnai daerah tertentu sesuai warna yang dipilih. 

2. Tool Hand 

Alat yang digunakan untuk memindah posisi view. 

3. Tool Lasso 

Alat yang digunakan untuk memilih subjek sesuai yang diinginkan oleh user. 

4. Tool Move 

Alat yang digunakan untuk memindah posisi layer. 

5. Tool Horizontal Type 

Alat yang digunakan untuk membuat tulisan horizontal. 

2.3.2 Adobe Premiere Pro  

Adobe Premiere Pro merupakan software audio dan video editing 

profesional untuk merangkat video cerita, presentasi, dokumentasi, musik, dan klip. 

Pada umumnya software ini digunakan untuk mendesain suatu film atau movie, 

perangkat lunak ini juga digunakan untuk membuat desain iklan digital untuk 

memenuhi kebutuhan dunia periklanan audio visual (Achmad & Frida, 2017). 

Berikut merupakan penjelasan alat yang diperoleh adobe premiere pro 

menurut (Leirpoll, Osborn, Murphy, & Edwards, 2017): 
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1. Tool Track Select 

Alat ini digunakan untuk memilih track yang terdapat di sequence. 

2. Tool Rate Stretch 

Alat ini digunakan untuk memperlambat atau mempercepat framerate sebuah 

klip yang di edit. 

3. Tool Selection 

Alat ini digunakan untuk semua jenis pengeditan menggunakan beberapa 

tombol perintah. 

4. Tool Razor 

Alat ini digunakan untuk membelah atau memotong sebuah klip yang di edit. 

5. Tool Ripple Edit 

Alat ini digunakan untuk memperpendek atau menghapus sebuah klip yang di 

edit. 

2.3.3  Audacity 

Audacity merupakan sebuah software untuk merekam dan menyunting 

suara. Software ini dapat berjalan pada berbagai sistem operasi dan bersifat open 

source. Audacity digunakan untuk memotong suara, menambahkan suara, 

mengoreksi suara tertentu, atau sekedar menambahkan berbagai efek yang sudah 

disediakan di dalam aplikasi. Audacity dapat mengkonversi file audio ke format 

MP3, Ogg, dan Wave (Satria, Rochim, & Windasari, 2015). 

Berikut merupakan penjelasan fungsi tool pada aplikasi audacity menurut 

neighbor, diaz 2016: 

1. Audacity terdapat menu yang memiliki opsi untuk membuka file yang sudah 

dibuat maupun membuat project baru. 
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2. Menu tersebut juga memiliki tombol untuk merekam suara, menjalankan 

suara, menghentikan suara, dan menggabungkan sebuah suara. 

3. Levels digunakan untuk menambah atau mengurangi kekuatan suara db. 

 

 


