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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian peningkatan sensitivitas antarbudaya melalui cosplay untuk 

mahasiswa (Lee & Jagger, 2017). Tujuan pendekatan metode campuran 

digunakan untuk mengukur efek dari sebuah pertunjukkan cosplay pertumbuhan 

sensitivitas antara budaya untuk mahasiswa. Siswa menyelesaikan pra dan posting 

survei sensitivitas antarbudaya yang didasarkan pada skala sensitivitas 

antarbudaya (ISS). 

Penelitian tentang Konteks Budaya dan Interpretasi Anime Gaya „Lolita 

Complex‟ Jepang (Perry, 2014). Salah satu aspek kunci dari globalisasi adalah 

ketersedian produk budaya. Perkembangan internet sebagai pasar global dan peran 

media sosialnya untuk menciptakan komunitas penggemar produk-produk ini 

lebih meningkatkan komunikasi lintas budaya ini bisa dilihat paling jelas di 

jepang (dalam hal berbagai produk seperti film animasi, cosplay dan buku komik). 

Penelitian tentang Perancangan Promosi Sandboarding (Wibisono, H, & 

Muljosumarto, 2015). Tujuan dan manfaat dari penelitian ini berpusat kepada 

design perancangan dari promosi olahraga sandboarding di Gumuk Pasir 

Yogyakarta. Beserta memberi berbagai ragam alternatif media dan pemberitaan 

pesan yaitu commodity sandboarding Indonesia. Konsep media promosi 

sandboarding ini didistribusikan melalui sebuah video teaser tentang 

sandboarding di sosial media facebook. 
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Penelitian ini tentang “Perancangan Media Promosi Sitara Indian 

Restaurant”. Penelitian ini menggunakan 2 pola yaitu metode pengumpulan data 

dan analisis data. Dalam implementasinya, video akan diletakkan di youtube dan 

facebook milik Sitara Indian Restaurant. Kesimpulan dari perancangan media 

promosi Sitara Indian Restaurant adalah menghasilkan sesuatu yang sanggup 

dipakai sebagai media promosi yang efisien untuk memberitahukan kepada warga 

Surabaya terhadap Restoran Sitara Indian. Dengan merek yang kuat tentang 

adanya rumah makan khas India tersebut dapat menjadikan pendirian dalam 

pemikiran masyarakat sehingga Restoran Sitara Indian bisa menjadi salah satu 

tujuan kuliner di Surabaya. Video promosi dibuat bukan hanya dipusatkan untuk 

masyarakat usia produktif, bahkan juga untuk masyarakat sekitar kawasan 

Surabaya baik anak muda maupun orang dewasa (Kesbir, Bramantijo, & Pratama 

Sutanto, 2013). 

Penelitian tentang “Pengaruh Social Media Advertising Terhadap Word 

of Mouth dan Resikonya Pada Keputusan Pembelian”. Tujuan utama dari 

penelitian ini ialah untuk memahami akibat menyinggung promosi menggunakan 

sosial media. Riset ini membicarakan tentang dampak iklan media sosial tentang 

hubungan dalam pemasaran hingga dapat mempengaruhi ketetapan pembelian. 

Pengaruh sosial media ini dapat menggerakkan guna dan tugas periklanan bidang 

kuliner. Tujuan dari sosial media yaitu mendistribusikan komoditas dan 

penghubung kepada konsumen (Prakoso, Arifin, & Sunarti, 2016). 
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Tabel 1.Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Judul Kesimpulan 

1 Lee & Jagger 2017 Penelitian 

Peningkatan 

Sensitivitas 

Antarbudaya 

Melalui Cosplay 

Untuk Mahasiswa 

Tujuan pendekatan 

metode campuran 

digunakan untuk 

mengukur efek dari 

sebuah pertunjukkan 

cosplay pertumbuhan 

sensitivitas antara 

budaya untuk 

mahasiswa. Siswa 

menyelesaikan pra 

dan posting survei 

sensitivitas 

antarbudaya yang 

didasarkan pada skala 

sensitivitas 

antarbudaya (ISS) 

2 Perry 2014 Penelitian tentang 

Konteks Budaya 

dan Interpretasi 

Anime Gaya 

„Lolita Complex‟ 

Jepang 

Peran media 

sosialnnya untuk 

menciptakan 

komunitas penggemar 

produk-produk ini 

lebih meningkatkan 

komunikasi lintas 

budaya ini bisa dilihat 

paling jelas di jepang 

(dalam hal berbagai 

produk seperti film 

animasi, cosplay dan 

buku komik 

3 Wibisono, H, & 

Muljosumarto 

2015 Perancangan 

Promosi 

Sandboarding 

Perancangan yang 

memfokuskan desain 

perancangan dengan 

memberi berbagai 

ragam alternatif 

media dari promosi 

olahraga 

sandboarding di 

Gumuk Pasir 

Yogyakarta 

William, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile Sebagai Media Promosi 
PT. Customade Costume and Merchandise, 2018 
UIB Repository©2018



11 

 

 
Universitas Internasional Batam 

4 Kesbir, Bramantijo, 

& Pratama Sutanto 

2013 Perancangan Media 

Promosi Sitara 

Indian Restaurant 

Menghasilkan sesuatu 

yang sanggup dipakai 

sebagai media 

promosi yang efisien 

untuk 

memberitahukan 

kepada warga 

Surabaya terhadap 

Restoran Sitara 

Indian. 

5 Prakoso, Arifin & 

Sunarti 

2016 Pengaruh Social 

Media Advertising 

Terhadap Word of 

Mouth dan 

Resikonya Pada 

Keputusan 

Pembelian 

Penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh 

promosi 

menggunakan sosial 

media terhadap 

ketetapan pembelian 

 

Kesimpulan yang telah diuraikan diatas menghasilkan sesuatu yang 

sanggup dipakai sebagai media promosi yang efisien (Kesbir et al., 2013). 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh promosi menggunakan sosial media 

terhadap ketetapan pembelian (Prakoso et al., 2016). Tujuan pendekatan metode 

campuran digunakan untuk mengukur efek dari sebuah pertunjukkan cosplay 

pertumbuhan sensitivitas antara budaya untuk mahasiswa (Lee & Jagger, 2017). 

Peran media sosialnnya untuk menciptakan komunitas penggemar produk-produk 

ini lebih meningkatkan komunikasi lintas budaya (Perry, 2014). Serta 

perancangan yang memfokuskan desain perancangan dengan memberi berbagai 

ragam alternatif media dari promosi olahraga (Wibisono et al., 2015). 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada dasar teori sekarang, penulis mengkaji seputas dasar yang berkaitan 

dengan video profil perusahaan yang telah dikerjakan. 
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2.2.1 Multimedia 

Multimedia merupakan suatu sistem yang terdiri dari perpaduan 

berbagai media video, suara, gambar dan teks yang membentuk suatu unit atau 

paket (Hadibin, Purnama, & Kristianto, 2014). Secara lazim multimedia 

didefinisikan menjadi berbagai jenis sarana, namun secara utama pada teknologi 

informasi dapat didefenisikan sebagai pengadaan informasi pada komputer 

menggunakan suara, grafika, animasi, dan teks (Yamin & Hidayah La Hompu, 

2016). Menurut Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, (2015) elemen-elemen 

multimedia adalah:  

1 Teks 

Teks adalah sebuah kombinasi media yang tidak sukar 

dikendalikan dan dijelaskan. Kepentingan teks bersandang pada 

manfaat aplikasi multimedia (Kharisma et al., 2015). Teks dapat 

digunakan untuk menjelaskan bahasa secara lisan dan juga dapat 

membentuk dalam kata, narasi, atau surat yang menyajikan bahasa.  

2 Gambar 

Yang bisa menampilkan data bertautan yaitu dengan teknik yang 

aktual dan berfungsi yaitu gambar. Gambar vektor dan gambar 

bitmap adalah dua jenis gambar. Gambar vektor terdiri dari EPS, 

AI dan SVG. Gambar bitmap terdiri dari JPEG, GIF, PNG dan 

TIFF. Vektor adalah kumpulan garis dan kurva yang didefenisikan 

oleh persamaan matematika. 

3 Video 
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Mencadangkan aset yang kaya dan berfungsi bagi multimedia 

merupakan sebuah video. Empat macam video didalam 

multimedia: digital video, videodisc, videotape, dan live video 

feeds (Kharisma et al., 2015). Audio visual yang digunakan untuk 

mengenalkan, menginformasikan dan mempromosikan suatu 

instansi, lembaga, atau perusahaan dengan tampilan yang lebih 

menarik kepada khalayak luas adalah video sebagai media (E. 

Wibowo, Romika, & Ryana, 2017).  

4 Suara 

Multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan 

multimedia. Masing-masing kemampuan membutuhkan teknologi, 

perangkat keras, dan perangkat lunak untuk menjalankannya. Jenis 

objek suara yang biasa dipakai dalam produksi multimedia yakni 

format .aiff, , .au, .ra, .mp3, .mov, .swa, dan .asf (Kausar et al., 

2015).  

5 Animasi 

Penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar 

merupakan fungsi dari animasi. Ada sembilan macam yaitu 

animasi sel, animasi frame, animasi vector, animasi computational, 

animasi morphing, animasi sprite, animasi lintasan, animasi splin, 

dan animasi karakter (Kharisma et al., 2015). Kedua belas prinsip 

animasi yaitu squash and stretch, anticipation, staggin, straight 

ahead action and pose to pose, follow through and overlapping 

action, slow in slow out, archs, secondary action, timing, 
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exeggration, solid drawing, dan appeal (Lau & Prasetyaningsih, 

2016).  

Benefit multimedia secara umum yaitu memberikan peluang untuk 

mengembangkan media penyampaian informasi sehingga menghasilkan suatu 

bentuk media presentasi yang lebih maksimal dan interaktifitas gambaran umum 

(Adri, Budiman, & Dedy, 2016). Multimedia interaktif adalah teknik prosedur 

yang menggunakan banyak media penyampaian (Teks, Gambar, Suara, Animasi 

& Video) secara bersama-sama dan mengikutsertakan yang memakai untuk 

diarahkan, cara pengendalian dan manipulasi (Putra, 2013). Multimedia linear 

adalah sebuah media dimana pemakai hanya menjadi penikmat komoditas yang 

disediakan dari awal sampai akhir (Utari & Hadi, 2015). 

2.2.2 Sinematografi 

Sinematografi dapat diartikan sebagai segi keterampilan terapan yang 

mendiskusikan teknik menangkap gambar kemudian penggabungan gambar-

gambar yang telah ditangkap agar dapat menjadi rumpun gambar yang dapat 

menyampaikan ide, atau dengan kata lain dapat menggambar cerita (Narawidia, 

Darmawiguna, & Santyadiputra, 2017). Unsur sinematografi dapat terurai menjadi 

tiga yaitu framing, durasi serta kamera dan film. Kamera dan film menyeluruhi 

teknik yang digunakan seperti kecepatan gerak gambar dan warna. Camera Angle 

ialah perspektif dalam mengambil shot suatu pemandangan, objek ataupun 

adegan. Dengan sudut tertentu dapat dihasilkan pengambilan gambar yang 

menarik dengan sudut pandang yang spesial dan menghasilkan memori tertentu 

pada gambar yang ditampilkan (Affandi, Guritno, & Bakti, 2015).  
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Adapun 3 fase sinematografi menurut Ama, Yudani, & Prayanto, (2014) 

yaitu: 

1. Pra Produksi 

Seluruh aktivitas berkaitan sebelum melaksanakan proses production 

misalnya pemilihan persepsi, sinopsis, observasi dan penggambaran 

storyboard. Gambaran ciptaan yang berupa skenario yang selanjutnya 

dipakai sebagai acuan dalam mengambil gambar sehingga proses 

production sesuai yang ditentukan. 

2. Produksi 

Konsep pre-production yang telah diciptakan dan diekspansi. Pada 

tahap ini unsur sinematik menjadi poin penting demi kesuksesannya. 

3. Pasca Produksi 

Pada bagian ini, hasil rekaman dari tahap pengambilan lebih dahulu 

akan diberi kepada yang mengedit, dan akan melalui 3 tahap 

pengeditan yaitu: 

1.  Offline Editing Proses, proses edit yang menata semua 

hasil rekaman gambar serasi dengan storyboard yang telah direka.  

2.  Color Grading Proses, proses edit dengan mereparasi dan 

emendasi warna serta intensitas cahaya pada hasil rekaman.  

3.  Online Editing, proses edit semua special effect seperti 

animasi ledakan dalam pelepasan bom yang ditambahkan kedalam 

hasil rekaman sesuai dengan rancangan sebelumnya. 
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2.2.3 Company Profile 

Profil perusahaan yaitu gambaran umum dan hubungan bagi perusahaan 

untuk memperkenalkan produk ataupun perusahaan itu sendiri. Profil perusahaan 

termasuk salah satu strategi pemasaran atau promosi produk/jasa. Umumnya 

company profile berbentuk video, animasi, website dan lain lain yang bertujuan 

untuk memperkenalkan perusahaan yang dipromosikan (Dahnil, Ishakawi, & 

Syafwandi, 2013). 

Isi dari profil perusahaan menurut para peneliti yaitu mencakup: 

1. Sejarah perusahaan, meliputi penggagas perusahaan, rangkaian 

direksi, asal-mula berdirinya perusahaan, dan proses kelanjutan 

perusahaan (Laksono et al., 2013). 

2. Filosofi perusahaan, disebut sebagai pantauan atau pemahaman 

utama perusahaan (Laksono et al., 2013). 

3. Budaya perusahaan, ialah nilai utama dan citra bersama yang 

membentuk konsep anggota terhadap perusahaan (Laksono et al., 

2013). 

4. Sambutan dari pimpinan tentang segala aktivitas yang sangat 

berpengaruh pada kegiatan perusahaan (Laksono et al., 2013). 

5. Identitas perusahaan, meliputi logo, seragam, interior gedung dan 

kantor (Laksono et al., 2013). 

6. Visi, misi, strategi perusahaan, termasuk kohesi perusahaan untuk 

meraih peningkatan. Ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan 

dilakukan tidak sembarangan, tetapi melalui perencanaan yang 

matang dan berkesinambungan. Pada akhirnya menciptakan 
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kepercayaan publik, bahwa masa depan perusahaan terjamin 

(Laksono et al., 2013). 

7. Alamat cabang perusahaan. Banyaknya cabang perusahaan di 

beberapa wilayah menunjukkan jalur distribusi yang stabil dan 

mencerminkan kebesaran dan prestise perusahaan (Laksono et al., 

2013). 

8. SDM (Sumber Daya Manusia), elemen terpenting yang memutar 

terus roda perusahaan karena secara tidak langsung dapat berimbas 

pada kinerja perusahaan  (Laksono et al., 2013). 

Keunggulan perusahaan dari sisi pelayanan dapat memberikan ciri 

khusus perusahaan dengan pesaingnya (Laksono et al., 2013). 

Menurut (Laksono et al., 2013), terdapat lima wujud dari company 

profile antara lain: 

1. Bentuk text company profile. Company profile ini berisi teks tertulis 

dan yang harus diperhatikan didalam pembuatan company profile ini 

adalah keruntutan penyampaian, redaksional yang rapi, dan 

penggunaan kata-kata yang mudah dipahami(Laksono et al., 2013). 

2. Bentuk grafik profil perusahaan. Grafik profil perusahaan bervariasi 

dibandingkan bentuk teks sebab memadukan unsur teks dan gambar 

secara berkesinambungan. Graphic company profile dapat muncul 

dalam berbagai bentuk desain cetak, seperti: katalog, booklet,  printed 

map dengan variasi warna, ukuran, media cetak, hingga penyelesaian 

(Laksono et al., 2013). 
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3. Bentuk video company profile. Company profile lebih bersifat multi 

media yang dibangun dari storyboard dan sebuah konsep. Biasanya 

berdurasi pendek, company profile tidak berdurasi sekitar 7-10 menit, 

sehingga konsepnya harus matang dan efisien yang menunjukkan 

penyampaian pesan jelas dengan tampilan yang sedikit untuk 

menghemat durasi (Laksono et al., 2013). 

4. Bentuk interactive company profile. Berdasarkan konsep interaktif, 

jenis company profile ini menekan pada aktifitas, sehingga penonton 

lebih tertarik untuk memilih informasi yang dibutuhkan (Laksono et 

al., 2013). 

5. Bentuk online company profile, tampil dalam bentuk yang memiliki 

keistimewaan dan warna perusahaan, Online company profile juga 

merupakan sebuah perubahan menarik dalam sebuah pencarian 

bentuk company profile yang lengkap, informatif, accesible, dan 

efisien (Laksono et al., 2013). 

Menurut Hidayat, (2017), fungsi company profile yaitu sebagai berikut: 

1. Perwakilan perusahaan, gambaran umum perusahaan dan juga 

mewakili perusahaan sehingga konsumen tidak kewalahan mencari 

informasi tentang perusahaan.  

2. Bisa digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan demi terciptanya 

mutual understanding. 

3. Menghemat waktu transaksi. Pihak lain yang berkaitan dengan bisnis 

perusahaan tidak perlu menanyakan secara detail tentang perusahaan. 
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4. Membangun citra perusahaan, dibuat menarik, jelas dan efektik agar 

dapat mencerminkan wajah perusahaan di pandangan konsumen 

sebagai perusahaan yang besar dan bonafit. 

2.3 Tools yang Digunakan 

2.3.1 Adobe Premiere Pro CS6 

Aplikasi yang digunakan guna menyusun dan menggabungkan hasil 

video. Software Premiere Pro CS6 dapat digunakan dalam proses compositing, 

koreksi warna dan fase akhir  (Setiawan, Alfitransyah, & Pradesan, 2014). 

Beberapa fitur-fitur Premiere Pro menurut Setiawan et al., (2014) yaitu: 

1. Dapat melakukan proses compositing dan koreksi warna. 

2. Tersedianya cara singkat pada keyboard yang mempermudah 

menavigasi keyframes serta memperbesar frame individu pada 

timeline. 

3. Fleksibilitas dan effisiensi dalam peningkatan kerja 

2.3.2 Adobe Photoshop CS6 

Aplikasi yang digunakan sebagai pengolah sebuah gambar agar 

menghasilkan gambar yang lebih indah (Iriyanto, 2015).  
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