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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian oleh Ilham, Syafwan, & Ahdi, (2018) yang merancang video 

sebagai media promosi pada Hotel Grand Rocky memberikan hasil yang 

memuaskan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan video 

ini adalah observasi dan wawancara. Perancangan promosi ini adalah untuk 

mengenalkan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi, 

bahwa Grand Rocky hotel menyediakan penginapan dengan berbagai fasilitas 

yang memadai sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para target audience. 

Peneliti menyarankan agar perancangan iklan dalam sebuah perusahaan harus 

dilakukan dengan survey langsung ke perusahaan supaya mendapatkan data-data 

yang nyata. 

Penelitian oleh Sunarya, Apryllia, & Isnaini, (2016) yang merancang 

video profile sebagai media promosi pada Padjadjaran Suites Business and 

Conference Hotel. Proses perancangan video ini terdiri dari beberapa tahap yaitu 

menggunakan 3 tahap yaitu preproduction yaitu tahap pembuatan storyboard, 

production yaitu proses pengambilan gambar atau shooting video sesuai 

storyboard yang telah dibuat, dan postproduction yaitu proses editing sebuah 

karya sampai menjadi sebuah video. Peneliti menyarankan agar hasil video dapat 

disalurkan melalui media sosial seperti Facebook, Youtube, dan Website. 
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Penelitian oleh Wiratna & Lakoro, (2017) yang merancang video sebagai 

media promosi wisata pantai Kabupaten Jember yang berdampak positif terhadap 

wisata pantai yang dipromosikan sehingga terjadi peningkatan jumlah kunjungan 

wisata pantai di Kabupaten Jember sehingga dapat menunjang perekonomian 

masyarakat sekitar lokasi wisata pantai. Peneliti menyarankan untuk 

menempatkan video pada media online yang terhubung dengan media youtube 

dan beberapa akun pariwisata yang lain. 

Penelitian oleh Zerlinda, Andrian, & Dian, (2014) yang merancang video   

teaser sebagai media promosi pada Rumah Sleman Private Boutique Hotel di 

Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan video ini 

adalah metode kualitatif yaitu wawancara dan observasi. Hasil video ini 

menampilkan fasilitas-fasilitas Rumah Sleman Private Bontique Hotel yang 

berdurasi selama 1 menit 4 detik dan diimplementasikan melalui media sosial 

Youtube, blog serta artikel sehingga dapat mencuri perhatian target market. 

Penelitian oleh Murti, (2015) pada penelitian ini, jenis video yang 

dirancang adalah video profile untuk memperkenalkan homestay yang berada di 

Kabupaten Borobudur agar dapat menarik minat wisatawan. Perancangan video 

profile ini menggunakan 3 tahapan yaitu pra-produksi dengan pembuatan 

storyboard, produksi dengan pengambilan gambar atau shooting, dan pasca-

produksi yaitu editing dan penambahan audio. Peneliti menyarankan agar dapat 

memanfaatkan media promosi yang tepat untuk memberikan informasi mengenai 

homestay ini agar dapat dilihat oleh masyarakat luas. 
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Tabel 1 

Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Judul Kesimpulan 

1 Ilham, Syafwan, 
& Ahdi 

2018 Perancangan 
Promosi Grand 
Rocky Hotel 
Dalam Bentuk 
Media Audio 
Visual 

Metode pengumpulan 
data yang digunakan di 
penelitian ini adalah 
observasi ke lapangan 
dan wawancara. 

2 Sunarya, Apryllia, 
& Isnaini 

2016 Perancangan Video 
Profile Berbasis 
Multimedia Audio 
Visual dan 
Broadcast Sebagai 
Sebuah Media 
Promosi 

Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa 
video promosi lebih 
baik disebar luaskan 
melalui Facebook, 
Youtube dan Website. 

3 Wiratna & Lakoro 2017 Perancangan Video 
Promosi Wisata 
Pantai Kabupaten 
Jember dengan 
Konsep Sinematik 
Infografis 

Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa 
perancangan dan 
pembuatan video 
promosi wisata pantai 
tersebut disebarkan 
melalui Youtube dan 
berhubung dengan akun 
pariwisata lainnya. 

4 Zerlinda, Andrian, 
& Dian 

2014 Perancangan 
Visual Branding 
Pendukung 
Promosi Wisata 
“Rumah Sleman 
Private Boutique 
Hotel” Yogyakarta 

Hasil penelitian ini 
mengatakan bahwa 
penyebaran video yang 
baik adalah melalui 
Youtube, blog atau 
artikel yang 
menjelaskan tentang 
tempat wisata yang 
dipromosikan. 

5 Murti 2015 Perancangan Video 
Profile Homestay 
“Omahe Simbok” 
Borobudur, 
Magelang 

Penelitian ini memiliki 
3 tahap yaitu pra 
produksi yaitu 
pembuatan storybord, 
produksi yaitu proses 
pengambilan gambar 
dan yang terakhir pasca 
produksi yaitu proses 
editing dan audio. 
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Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Ilham, Syafwan, & Ahdi 

(2018) adalah video promosi yang akan dirancang menggunakan metodologi 

pengumpulan data wawancara dan observasi ke lapangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Murti (2015) mengatakan bahwa perancangan video promosi 

tersebut harus menyeluruh dan melalui beberapa tahan yaitu pra-produksi yaitu 

proses pembuatan storyboard, proses kedua adalah produksi adalah saat 

pengambilan gambar atau shooting dan yang terakhir adalah pasca produksi 

adalah proses editing video dan penambahan suara atau audio.  Perancangan video 

perlu melakukan survei ke lokasi atau ke objeknya secara langsung sehingga 

video yang akan dibuat memiliki data yang akurat dan memliki informasi yang 

lengkap sehingga masyarakat luas tertarik untuk melihat video promosi yang 

dirancang. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarya et al. (2016), Wiratna & 

Lakoro (2017) dan Zerlinda, Andrian, & Dian (2014) mengatakan bahwa setiap 

video promosi yang selesai dirancang sangat disarankan untuk menyebarluaskan 

ke masyarakat luas melalui situs media sosial seperti Youtube dan Facebook, atau 

bahkan di website dan blog melalui artikel yang menjelaskan dan menyebarkan 

video promosi tersebut.  

 

2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini, penulis akan membahas beberapa teori yang 

berhubungan dengan video promosi yang telah dibuat. 

 

Ian Danov, Perancangan dan Implementasi Video Promosi Hotel Sahid Batam Center, 2018 
UIB Repository©2018



10 
 

  Universitas Internasional Batam 
 

2.2.1 Multimedia 

Multimedia diartikan sebagai suatu penggunaan gabungan beberapa 

media dalam menyampaikan informasi berupa teks, grafik atau animasi grafis, 

movie, video dan audio (Priyanto, 2014). Multimedia terdiri dari 5 unsur yaitu:  

1. Teks 

Teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan 

dan dikendalikan adalah teks. Kebutuhan teks bergantung pada 

kegunaan aplikasi multimedia(Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, 

2015). 

2. Gambar 

Gambar sangat bermanfaat untuk  meringkas dan menyajikan data 

kompleks atau informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-

kata dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar sering kali 

muncul sebagai backdrop (latar belakang) yang membantu 

memperjelas maksud dari teks tersebut atau sebagai ilustrasi 

(Rawis, Tulenan, & Sugiarso, 2018). 

3. Video 

Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi 

aplikasi multimedia. Ada empat macam video yang dapat 

digunakan sebagai objek link dalam aplikasi multimedia: live video 

feeds, videotape, videodisc, dan digital video (Syafwan & 

Afriyanti, 2017). 
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4. Suara 

Multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan 

multimedia. Masing-masing kemampuan membutuhkan teknologi, 

perangkat keras, dan perangkat lunak untuk menjalankannya 

(Kharisma et al., 2015). Terdapat jenis-jenis objek bunyi yang bisa 

digunakan dalam produksi multimedia, yakni format MP3, Vorbis 

(OGG), Musepack (MPC), ATRAC, Lossy Windows Media Audio 

(WMA), AAC (Advanced Audio Coding), RAW, mid (MIDI), gsm, 

dct, vox, mp4/m4a (MPEG-4), mmf (Samsung), ra (Real Audio), 

ram (Real Audio), dss (Digital Speech Standard), msv (Sony), dvf 

(Sony), IVS, m4p (Apple), iklax, mxp4, Sony atrac (.wav) dan mp2 

(Syamsiah, 2017). 

5. Animasi 

Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer 

untuk menciptakan gerak pada layar (Kharisma et al., 2015). 

Menurut Sanjaya (2016) ada dua belas macam prinsip dasar dari 

animasi yaitu pose to pose action inbetween, timing, secondary 

action, ease in and out, anticipation, follow through and 

overlapping action, arcs, exaggeration, squash and stretch, 

staging, appeal, dan personality. 

 

Multimedia menghasilkan produk di beberapa bidang yaitu produk 

multimedia dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam kesehatan dan lain lain. Pada 

bidang bisnis multimedia menghasilkan produk video company profile dan juga 
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media promosi seperti yang penulis rancang (Gunawan, Darmawan, & Maskur, 

2017). Pada bidang pendidikan multimedia menghasilkan produk dalam bentuk 

media pembelajaran contohnya mengajar anak anak dengan menggunakan 

multimedia interaktif (Pravitasari & Yulianto, 2017). Pada bidang kesehatan, 

multimedia menghasilkan produk berupa simulasi anggota tubuh, simulasi bakteri 

atau virus dan media sosialisasi kesehatan contohnya multimedia bermanfaat 

dalam membantu dokter mengecek detak jantung pasien, aliran darah ataupun 

hasil pemindaian sinar X (Kurniastuti et al., 2017). 

Multimedia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Multimedia Content 

Production dan Multimedia Communication. Multimedia Content Production 

merupakah hasil dari proses penggabungan beberapa media untuk menyampaikan 

informasi. Sedangkan Multimedia Communication merupakan proses penggunaan 

media massa seperti media cetak, radio, televisi serta internet yang bertujuan 

untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi seperti berita (Pravitasari & 

Yulianto, 2017).  

 

2.2.2 Sinematografi 

Istilah ini berasa bahasa inggris yaitu cinematography yang juga diambil 

dari bahasa latin yaitu kinema, yang berarti sebuah ilmu yang mempelajari tentang 

bagaiamana mengambil gambar atau shooting dan merangkainya menjadi sebuah 

ide baru (Kardewa & Siahaan, 2017). Adapun beberapa tahapan proses produksi 

menurut para ahli diantaranya sebagai berikut: 
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1. Pra Produksi 

Tahap paling awal dari sebuah proses produksi, pada tahap ini terjadi 

proses penyusunan dan pembuatan storyboard dan skrip atau 

sinopsis dari sebuah film atau jika proyeknya sebuah photoshoot 

maka di tahap terjadi proses penyusunan tema dan ide yang akan 

digunakan (Handayani, Latifah, & Muzid, 2018). 

2. Produksi 

Pada tahap produksi terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan 

dalam proses produksi antara lain pengambilan gambar yang diambil 

secara keseluruhan mulai dari awal hingga akhir (Kardewa & 

Siahaan, 2017). 

3. Pasca Produksi 

Pasca produksi merupakan tahap terakhir sebuah produksi yang 

meliputi proses editing, rendering, melakukan pengujian pada film, 

membuat kuisioner untuk mendapatkan hasil penelitian dan 

membuat poster (Handayani et al., 2018).  

 

                     Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam pengambilan gambar 

menurut Purnawati & Suyanto (2015) diantaranya sebagai berikut: 

1. Teknik head and shoulders, teknik pengambilan gambar dari sisi 

sebelah kepala dan pundak (bahu) objek. 

2. Long shot, teknik ini biasanya digunakan untuk mengambil gambar 

yang sifatnya panorama. 
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3. Frog eye, biasanya berfungsi sebagai teknik yang menghasilkan 

gambar suatu obyek terlihat lebih besar karena posisi kamera sejajar 

dengan obyek sehingga sesuai dengan namanya sama seperti mata 

katak yang berukuran besar. 

4. Eye level/ Normal angle, teknik ini memposisikan kamera sejajar 

dengan penikmat gambar atau penonton biasanya digunakan untuk 

sebuah acara di stasiun tv. 

5. Low angle, teknik ini hampir sama dengan Frog eye namun 

perbedaannya peletakan posisi kamera melihat dari sisi sudut. 

6. Hot move: fear of high-looking downward, pengambilan gambar yang 

bertujuan agar pengamat atau penonton merasakan sensasi seolah-

olah sedang berada di depan obyek yang diambil. 

7. Still camera, sesuai dengan namanya, kamera hanya di posisikan di 

satu titik dan tidak digerakkan, obyek yang bergerak saat proses 

pengambilan foto. 

8. Panning, lebih kurang mempunyai teknik yang sama dengan still 

camera namun fungsinya untuk memperlihat obyek yang lebih hidup. 

9. Tracking, beda halnya dengan teknik sebelumnya yang posisi kamera 

diam di suatu tempat, metode ini adalah kebalikkan, kamera 

mengikuti kemanapun obyek bergerak, contohnya seperti adengan 

kejar-kejaran mobil di film. 

 

Pengaturan Kamera menurut beberapa ahli meliputi Aperture, 

Shutter Speed, dan ISO diantaranya sebagai berikut: 
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1. Pengaturan Aperture / diafragma  

Aperture merupakan suatu komponen yang bergerak dari lensa, 

menutup dan membuka untuk mengontrol seberapa banyak cahaya 

yang masuk ke kamera. Satuan aperture ditandai dengan “f/” 

contohnya f/5.6 dan f/8, semakin kecil bukaan diafragma semakin 

luas ruang tajam yang bisa kita dapatkan dan semakin besar bukaan 

diafragma maka semakin sempit ruang tajam dalam foto (Jacob, 

Banindro, & Yulianto, 2017). 

2. Shutter Speed 

Shutter Speed merupakan pengaturan buka-tutup shutter dalam 

proses pembakaran negatifi atau sensor di dalam kamera untuk 

mendapatkan gambar tertentu. Setiap kali tombol pemtretan ditekan, 

rana akan bergeser dan film/sensor akan terkena cahaya, lamanya 

film/sensor terbuka dan tercahayai itu diatur melalui kecepatan. 

Kecepatan ditandai dengan satuan detik contohnya 1/500 detik dan 1 

detik (Wibowo, Yugo, & Albertha, 2015). 

3. ISO 

Definisi ISO adalah ukuran tingkat sensifitas sensor kamera terhadap 

cahaya, semakin tinggi setting ISO kita maka semakin sensitif sensor 

terhadap cahaya sehingga kita memperoleh foto yang terang dengan 

sedikit cahaya. Berikut pengaturan ISO sebagai contoh gambaran 

yaitu ISO 100 untuk sinar matahari cerah, ISO 200 untuk situasi 

cahaya pada siang hari, ISO 400 untuk area mendung, ISO 800 untuk 

area sangat mendung atau sangat teduh, dan ISO 1600+ untuk situasi 
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di malam hari dimana pencahayaan rendah (Wibowo, Yugo, & 

Albertha, 2015). 

 

2.2.3 Media Sosial sebagai Media Promosi 

Media sosial atau disebut juga Social Networking Site (SNS) 

didefinisikan sebagai suatu layanan berbasis web yang memungkinkan setiap 

individu untuk membangun hubungan sosial melalui dunia maya seperti 

membangun suatu profil tentang dirinya sendiri, menunjukkan koneksi seseorang 

dan memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara satu pemilik dengan 

pemilik akun lainnya dalam sistem yang disediakan, dimana masing-masing 

social networking site memiliki ciri khas dan sistem yang berbeda-beda 

(Siswanto, 2015). Jenis media sosial menurut Siswanto terdiri dari 5 jenis, yaitu 

Portal Sosial Media, Sosial Media Berbasis Lokasi, Portal Forum Diskusi dan 

Milis, Blog dan Mikroblog.  

Contoh kasus penggunaan media sosial sebagai media promosi adalah 

Hotel Aston Batam yang menggunkan situs media sosial Facebook sebagai  media 

promosi dengan nama fanpage Aston Batam Hotel & Residence. Pada fanpage 

tersebut hotel Aston memberikan informasi tentang fasilitas apa saja yang ada 

pada hotel Aston serta kamar yang tersedia. Selain itu mereka juga 

mempublikasikan acara atau event yang sedang berlangsung ataupun yang akan 

datang (Maharani & Hotami, 2017).  

Kelebihan atau keunggulan dari penggunaan media sosial adalah 

penyebaran informasi lebih terfokus dan tertuju ke pengguna media sosial serta 

pembaca dari berbagai kalangan. Selain itu keefektifan penyebaran informasi juga 
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menjadi faktor kelebihan media sosial, karena penyebaran informasi melalui 

media sosial lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu. Pada media sosial 

pengguna dapat memberikan kritik dan saran sehingga fasilitas yang di sosial 

media dapat dikatakan cukup lengkap (Siswanto, 2015). 

 

2.3 Tools yang Digunakan 

Dalam proses pembuatan proyek ini, penulis menggunakan tools pada 

software adobe premiere pro CS6 sebagai berikut: 

 

2.3.1 Adobe Premiere Pro CS6 

Adobe Premiere Pro menurut Edi & Sudaryatno (2014), dapat digunakan 

untuk membuat animasi-animasi standar, seperti yang ada pada adobe after 

effects, Adobe premiere pro merupakan versi yang bagus karena adanya 

perubahan interface yang mendasar dan tambahan fitur-fitur baru yang sangat 

membantu dalam melakukan proses editing seperti fitur Capture Monitor, Trim 

Monitor dan Titler Monitor. Adobe Premiere Pro juga banyak digunakan oleh 

perusahaan pembuatan film, broadcasting, dan pertelevisian (Eviawan, 

Kurniawan, & Agustian, 2018). Dimasa lalu pengeditan dan memanipulasi video 

untuk membuat sebuah film, membutuhkan berbagai macam peralatan video 

editing yang harganya sangat mahal, dengan adanya program aplikasi video 

editing Adobe Premiere Pro, pengeditan sebuah video dapat dilakukan dengan 

mudah, cepat, dan murah (Riyanto, Setiawan, & Rivaldi, 2017). 

 

. 
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