
 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian Ristiyawati (2018) SP-Plast sablon merupakan 

perusahaan yang bergerak pada bidang percetakan yang menggunakan alat dan 

media sablon. SP-Plast sablon membutuhkan suatu media untuk membantu 

kegiatan promosinya agar menjadi lebih menarik untuk memikat klien dan 

menjaga pelanggan agar tidak beralih kepada perusahaan lain. Kegiatan promosi 

yang sebelumnya digunakan hanya berupa media cetak spanduk dan kartu nama. 

Untuk itu penulis terdahulu merancang dan mengimplementasikan sebuah video 

company profile. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ristiyawati (2018) 

yaitu untuk menghasilkan video company profile yang menarik, interaktif, dan 

efektif. Hasil dari penelitian dan implementasi video ini mendapatkan nilai dari uji 

validasi pengguna sebesar 3.13. Kriteria ini berada diantara 2.51 – 3.25 yakni 

tergolong dalam kategori efektif, sehingga video company profile ini dapat 

dikatakan layak. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno & Aziz (2014) yang 

berjudul pembuatan video profil sekolah dasar negeri menadi kabupaten pacitan 

berbasis multimedia, pembuatan video company profile bertujuan untuk 

mempromosikan dan menginformasikan mengenai perkembangan sekolah dasar 

negeri menadi kepada masyarakat luas. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi 

pustaka. Sehingga menghasilkan video company profile yang bisa mendukung 

kegiatan promosi, sebagai media penyampaian informasi dan juga dokumentasi. 
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Penelitian berjudul perancangan video company profile wonderee 

decoration yang dilakukan oleh Budianto, Ardianto, & Erandaru, (2015) bertujuan 

untuk membuat video company profile agar wonderee decoration bisa lebih di 

kenal dan menarik minat serta dapat menunjukan kelebihan konsep dari wonderee 

decoration dibandingkan dengan jasa dekorasi yang lain. Adapun manfaat dari 

pembuatan video company profile ini adalah untuk mempromosikan wonderee 

decoration kepada klien sehingga semakin banyak diminati. Dalam proses 

perancangan dan implementasinya, melalui 3 tahapan yaitu tahap pra produksi, 

tahap produksi dan tahap pasca produksi. Hasil dari penelitian ini berupa video 

company profile yang merangkum hasil dekorasi yang di buat oleh wonderee 

decoration dan video company profile ini terbukti efektif dan cepat menyebar. 

Dalam penelitian Permana, Kertiasih and Budhayasa (2017) program 

studi manajemen informatika di universitas pendidikan ganesha membutuhkan 

media promosi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

perombakan kurikulum 2012 menjadi 2016 dalam rangka untuk meningkatkan 

eksistensi program studi ini. Media promosi dirancang dalam bentuk video 

company profile dan akan didistribusikan melalui sosial media Youtube. 

Penggunaan sosial media Youtube dalam proses  promosi dinilai sangat efektif 

karena diminati oleh banyak orang dari berbagai usia, golongan dan  jenis 

kelamin. Hasilnya, video company profile yang dikembangkan dan sudah 

diunggah di Youtube layak untuk menjadi media promosi program studi 

manajemen informatika. 

Nurhardian, Ferdiansyah, & Dwiyatno (2015) melakukan penelitian yang 

berjudul iklan layanan masyarakat tentang tertib berlalu lintas di kota rangkas 

 
Universitas Internasional Batam 

Wahyu Ihsan Pradana. Perancangan dan Implementasi Video Company Profile PT. Leebrothers Advertising. 
UIB Repository©2019



8 
 

bitung dengan menggunakan adobe premiere dan adobe after effect. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sebuah video iklan layanan 

masyarakat berbasis animasi multimedia. Pengumpulan datanya dilakukan dengan 

wawancara, observasi dan kepustakaan. Dan dalam proses editingnya 

menggunakan aplikasi adobe premiere dan adobe after effect. Hasil akhir dari 

penelitian ini berupa terciptanya sebuah iklan layanan masyarakat berbasis 

animasi multimedia dalam bentuk video yang mudah dipahami oleh masyarakat di 

kota Rangkasbitung. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis terdahulu, berikut dirangkum 

dalam tabel tinjauan pustaka sebagai acuan dan pembanding terhadap video 

company profile yang akan dibuat: 

Tabel 1. Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  
Penelitian 

Kesimpulan Penelitian 

Ristiyawati  2018 Video company profile digunakan 
sebagai media promosi yang menarik 
dan efektif. Dan digunakan sebagai 
pendukung media promosi yang 
sudah ada sebelumnya.  

Sutrisno & Aziz  2014 Metode pengumpulan data yang 
dapat digunakan dalam perancangan 
sebuah video company profile yaitu 
observasi, wawancara dan studi 
pustaka, sehingga menghasilkan 
sebuah video company profile yang 
dapat mengenalkan dan memberikan 
informasi suatu perusahaan kepada 
masyarakat luas. 

Budianto, Ardianto, & 
Erandaru 

2015 Proses pembuatan video company 
profile dilakukan dengan melalui 3 
tahapan yaitu tahap pra-produksi, 
tahap produksi dan tahap pasca 
produksi. Sehingga menghasilkan 
sebuah video company profile yang 
menarik dan dapat menarik minat 
masyarkat.  
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Peneliti Tahun  
Penelitian 

Kesimpulan Penelitian 

Permana, Kertiasih & 
Budhayasa 

2017 Saluran distribusi video company 
profile menggunakan sosial media 
Youtube. Penggunaan sosial media 
Youtube dinilai efektif karena 
diminati oleh banyak orang dari 
berbagai usia, golongan dan  jenis 
kelamin. 

Nurhardian, 
Ferdiansyah, & 
Dwiyatno  

2015 Video company profile dapat 
dirancang dan dibuat dengan teknik 
editing dan menggunakan aplikasi 
Adobe After Effect dan Adobe 
Premiere sehingga menghasilkan 
bentuk video yang mudah dipahami 
oleh masyarakat. 

  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, penulis 

akan merancang dan mengimplementasikan video company profile  yang 

berfungsi sebagai media promosi PT. Leebrothers Advertising dan akan 

membantu pihak perusahaan dalam melaksanakan kegiatan promosi dan 

memberikan informasi terkait perusahaan kepada konsumen dan calon relasi. 

Penelitian (Ristiyawati, 2018) membuktikan bahwa video company 

profile dapat dimanfaatkan untuk media promosi dan penyampaian informasi 

secara cepat, jelas dan efektif, serta juga dapat digunakan untuk menunjang 

promosi yang sudah ada sebelumnya . Metode pengumpulan data yang penulis 

gunakan yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara seperti dalam penelitian 

(Sutrisno & Aziz, 2014). Mengacu kepada penelitian (Budianto, Ardianto, & 

Erandaru, 2015), dalam tahap perancangan hingga implementasi penulis melalui 3 

tahapan proses yang dimulai dari pra produksi, dilanjutkan ke produksi dan 

terakhir pasca produksi. Kemudian menggunakan aplikasi Adobe Premiere dan 

Adobe After Effect sebagai tools dalam proses editing video seperti dalam 
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penelitian (Nurhardian, Ferdiansyah, & Dwiyatno, 2015) dan penulis 

menggunakan sosial media Youtube sebagai saluran distribusi yang telah  terbukti 

efektif seperti yang dilakukan dalam penelitian (Permana, Kertiasih & Budhayasa, 

2017). 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Multimedia 

Multimedia merupakan gabungan dari banyak media, yaitu teks, gambar, 

audio, video dan animasi untuk menyampaikan informasi dengan tujuan tertentu 

(Darmawan, Setiawati, Supriadie, & Alinawati, 2016). Multimedia dibagi 

kedalam dua jenis, yaitu: 

1. Multimedia Linear 

Multimedia linear adalah jenis multimedia yang mana pengguna 

tidak dapat mengontrol dalam pengoperasiannya dan cenderung 

berjalan berurutan. Adapun contohnya yaitu film dan TV. 

2. Multimedia Interaktif 

Multimedia Interaktif adalah jenis multimedia yang mana 

pengguna dapat mengontrol pengoperasiannya, sehingga pengguna 

dapat memilih proses yang diinginkannya. Adapun contohnya yaitu 

aplikasi game. 

Multimedia terdiri dari beberapa elemen yaitu: 

1. Teks  

Teks adalah simbol visual dari bahasa lisan. Teks merupakan bentuk data 

multimedia yang paling sederhana dan mudah untuk disimpan. Kebutuhan teks 

tergantung pada kegunaan aplikasi multimedia. Teks memiliki berbagai macam 
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jenis bentuk, tipe, dan ukuran. Ukuran dari teks dinyatakan dalam length dan size. 

Banyaknya teks dalam sebuah kata atau halaman disebut dengan length. Dan 

ukuran besar atau kecil suatu huruf disebut size (Purwanto & Hanief, 2016). 

2. Audio 

Audio berarti “suara” atau “reproduksi suara” yang mengacu pada 

rentang frekuensi yang mampu didengar oleh telinga manusia – yaitu 20Hz – 

20KHz. Frekuensi terendah yang mampu didengar oleh telinga manusia adalah 20 

Hz, dan yang tertinggi adalah 20KHz (Kausar, Sutiawan, & Rosalina, 2015). 

Format audio yang umum digunakan dalam multimedia (Kharisma, 

Kurniawan, & Wijaya, 2015), yaitu: 

1. WMA 

WMA singkatan dari Windows Media Audio adalah format audio 

yang ditawarkan oleh Microsoft. WMA di desain khusus untuk 

windows media player yang ada pada sistem operasi windows. 

2. AAC 

Singkatan dari Advanced Audio Coding. Format ini merupakan 

bagian standar motion picture experts group (MPEG), sample rate 

yang ditawarkan sampai dengan 96 KHz. 

3. WAV  

WAV adalah singkatan dari waveform audio, merupakan format 

file audio yang dikembangkan oleh IBM sebagai standar untuk 

menyimpan file audio pada PC, dengan menggunakan coding PCM 

(Pulse Code Modulation). 
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4. MPEG audio layer 3 (MP3) 

Cara yang digunakan dalam format MP3 adalah mengurangi 

jumlah bit yang diperlukan dengan menggunakan model 

psychoacoustic untuk menghilangkan komponen suara yang tidak 

terdengar oleh manusia. 

5. MIDI 

Merupakan singkatan dari musical intrument digital interface, 

adalah standar yang dibuat oleh perusahaan alat-alat musik 

elektronik berupa serangkaian spesifikasi agar berbagai instrumen 

dapat berkomunikasi. 

3. Gambar  

Menurut (Hartono & Rudjiono, 2015) gambar adalah sebuah perpaduan antara 

titik, garis, bidang dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Gambar 

terdiri dari dua jenis, yaitu: 

1. Vector 

Vector adalah jenis gambar dimana gambar tersebut ditampilkan 

berdasarkan rumus matematika. Gambar vector ini terbentuk dari 

kumpulan banyak point. Sehingga saat di zoom, gambar berbasis 

vector ini tidak rusak, karena gambar hanya berupa rumus 

matematika yang variabelnya dapat diubah.  

2. Bitmap 

Gambar bitmap adalah gambar yang di dasarkan representasi bit-bit 

yang membentuk pixel dan warna. Kualitas dari gambar bertipe 

bitmap bergantung pada ketajaman warna dan resolusi. 
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4.  Video  

 Menurut (Wibowo et al., 2017)Video berasal dari bahasa latin yaitu vidi 

yang artinya saya lihat. Video merupakan gabungan gambar mati yang disusun 

secara berurutan dalam satu waktu dan dalam kecepatan tertentu. Video dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Video Analog 

Cara kerja video analog adalah dengan mengkodekan informasi 

gambar, memvariasikan voltase dan frekuensi dari sinyal dengan 

menggunakan kamera. 

2. Video Digital 

Video digital merupakan sederetan sinyal digital yang berbentuk 

array 3 dimensi dari pixel berwarna, 2 dimensi merupakan arah 

spesial dari gambar bergerak yaitu horizontal dan vertikal dan satu 

dimensinya mempresentasikan domain waktu. 

Menurut (Wibowo et al., 2017) format video yang umumnya digunakan 

dalam editing, pertelevisian dan multimedia, yaitu:  

1. AVI 

audio video interleaved merupakan kepanjangan dari AVI. Data 

gambar bergerak, video dan suara, juga audio mampu disimpan 

oleh format AVI. File AVI mampu untuk menggunakan berbagai 

format codecs. 

2. MPEG-1 

Standar internasional untuk kompresi video dengan kualitas sedang 

menggunakan format MPEG-1 ini. Motion Picture Expert Group 
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adalah kepanjangan dari MPEG-1, format ini umumnya digunakan 

untuk video CD/VCD.  

3. MPEG-2 

Format ini merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya. 

Format MPEG-2 mampu mentransfer data lebih dari 4,5 Mb/s dan 

dapat  digunakan untuk kegiatan broadcast pertelevisian dan DVD 

video. MPEG-2 juga mendukung multichanel surround sound 

seperti PCM, Dolby Digital dan DTS.  

4. ASF 

Merupakan singkatan dari Advanced Streaming Format. Format ini 

khusus dibuat untuk jaringan internet. Sehingga video yang 

dijalankan melalui internet akan berjalan mulus tanpa harus 

menunggu data selesai di unduh. Format video ini dikembangkan 

oleh microsoft. 

5. WMV 

WMV adalah singkatan dari windows media video. Keuntungan 

dari format video ini adalah kompresi yang tinggi dan tanpa banyak 

mengurangi kualitas video. WMV sama seperti ASF yang 

mempunyai teknologi streaming sehingga bisa dijalankan dengan 

mulus di internet. 

6. MP4 

MP4 dapat menampung berbagai format multimedia dan video 

stream ke sebuah file. Format yang dapat ditampung diantaranya 
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yaitu AVI, MPEG, Matroska, Quicktime. MP4 telah menjadi 

standar (ISO 14496-14).  

7. 3GP 

Format video yang dikhususkan untuk handphone yang memiliki 

teknologi kompresi seperti MPEG-4. 

8. Matroska 

Matroska merupakan format yang berasal dari rusia. Format ini 

bersifat open source gratis.Umumnya digunakan sebagai format 

dalam menyimpan video yang berkualitas High Definition dan Full 

High Definition. Matroska dapat menampung berbagai codec 

video.    

5. Animasi  

Menurut Silalahi, Widians, & Cahyono, (2017), Animasi merupakan 

penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar, juga diartikan sebagai 

tampilan cepat dari urutan gambar 2D atau karya seni 3D atau posisi model untuk 

mencipatakan sebuah ilusi gerak. 

2.2.2. Sinematografi 

Cinematography  yang dalam bahasa indonesia disebut sinematografi, 

berasal dari bahasa latin “kinema” berarti “gambar”. Sinematografi adalah bidang 

ilmu dimana seseorang dapat mengetahui teknik-teknik menangkap gambar dan 

menggabungkan serangkaian dari gambar tersebut agar dapat menyampaikan 

pesan atau ide dan mengandung cerita (Purnawati, 2015). Ada beberapa teknik 

yang dapat digunakan dalam pengambilan suatu gambar: 
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1. Head and Shoulders 

Sudut pengambilan gambar dari bagian sisi sebelah kepala dan 

pundak tokoh untuk membawa penonton ikut merasakan apa yang 

dilihat. 

2. Long Shot 

Adalah teknik pengambilan gambar yang mencakup area disekitar 

objek, menggunakan bidikan kamera jauh, menampilkan 

pandangan penuh dari adegan, dan menimbulkan efek luas. 

3. Frog Eye 

Teknik pengambilan gambar dimana gambar tersebut diambil 

dengan sejajar terhadap permukaan tempat objek berdiri, sehingga 

menghasilkan kesan objek menjadi tinggi, megah, dan kokoh. 

4. Eye Level / Normal Angle 

Teknik pengambilan gambar dengan kamera diletakkan sejajar 

objek. Sehingga menghasilkan kesan sejajar antara objek dengan 

penonton. 

5. Low Angle 

Suatu teknik Pengambilan gambar yang mana posisi dari kamera 

berada lebih rendah dari objek, sehingga objek terlihat besar, kokoh 

dan tinggi.  

6. Still Camera 

Teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera diam tidak 

bergerak untuk menghasilkan kedataran suasana yang sedang 

mengalir. 
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7. Panning 

Pengambilan gambar dengan menggerakkan kamera sesuai dengan 

arah objek, sehingga menghasilkan kesan lebih hidup terhadap 

objek yang bergerak. 

8. Tracking 

Suatu cara maupun teknik pengambilan suatu gambar dengan cara 

menggerakan kamera dengan posisi badan kamera mengikuti 

gerakan objek. 

2.2.3. Motion Graphics 

Motion graphics adalah percabangan dari seni grafis yang merupakan 

penggabungan dari ilustrasi, tipografi, fotografi dan videografi dengan 

menggunakan teknik animasi, yang menghasilkan still image yang bergerak, 

sehingga objek terlihat tidak membosankan, dan terlihat dinamis serta menarik 

(Kemara & Wenas, 2017). Menurut (Saputra, 2018) dalam pembuatan motion 

grapichs diperlukan beberapa pertimbangan untuk menghasilkan gerak yang 

efektif, yaitu: 

1. Spartial  

Merupakan pertimbangan yang terdiri dari arah, ukuran, arah 

gerakan, perubahan ketika sebuah gerakan dipengaruhi oleh 

gerakan lain, hubungan pergerakan terhadap batas-batas frame. 

Faktor-faktor tersebut penting untuk dipertimbangkan ketika proses 

koreografi animasi temporal. 
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2. Temporal 

Merupakan sebuah pertimbangan yang berhubungan dengan time 

(waktu) dan velocity (kecepatan), serta memiliki peranan dalam 

sebuah pergerakan. Didalam video atau pun motion graphic, waktu 

digambarkan secara frame per second. 

3. Live Action  

Merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi sebuah perubahan 

gerak, warna, posisi, dan sebagainya secara live (langsung), seperti: 

camera focus, camera angle, shot size, dan mobile framing. 

4. Typographic  

Adalah salah satu cara yang digunakan untuk membangun sebuah 

pesan dalam desain grafis yang berupa teks. Penggunaan tipografi 

dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan, seperti: perbedaan tipe 

huruf, ukuran, kapital atau huruf kecil. 

2.2.4. Company Profile 

Company profile merupakan media yang dimiliki oleh suatu lembaga 

atau perusahaan yang dapat digunakan untuk mengenalkan perusahaan dalam 

rangka melakukan proses komunikasi yang baik dan kerjasama dalam lingkup 

internal perusahaan maupun dengan relasi, mitra usaha, dan calon mitra usaha (I. 

Saputra, Macario, Maulana, & Mustaqim, 2015). Tujuan utama company profile 

adalah memberikan citra perusahaan kepada konsumen guna mengenalkan 

perusahaan terhadap lingkup segmen pasar baru yang penting untuk 

meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan tersebut (Laksono et al., 2013). 

Company profile memiliki beberapa fungsi, yaitu: 
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1. Representasi Perusahaan 

Company profile berisi gambaran umum tentang perusahaan yang 

mewakili citra perusahaan tersebut sehingga bisa tersampaikan ke 

masyarakat. 

2. Komunikasi 

Company profile juga dapat digunakan sebagai pelengkap dalam 

komunikasi lisan. 

3. Menghemat Waktu Transaksi 

Mitra yang ingin bekerja sama dengan perusahaan cukup melihat 

company profile, karena didalam company profile sudah tercantum 

informasi perusahaan. 

4. Membangun Identitas dan Citra Perusahaan 

Company profile yang disusun dan disajikan secara menarik, jelas 

serta detail, dapat menggambarkan perusahaan di mata publik 

sebagai perusahaan yang dapat dipercaya. 

Menurut Liem, Erandaru, & Sutanto (2015) Company profile dapat di 

buat dalam 5 bentuk, yaitu: 

1. Bentuk Teks 

Dalam bentuk ini, company profile berupa teks, yang dalam  

pembuatan dan penyusunannya berfokus pada keruntutan 

penyampaian, penyusunan kalimat yang rapi, dan penggunaan kata-

kata yang mudah di pahami. 
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2. Bentuk Graphic 

Bentuk ini lebih variatif karena menggabungkan dua  unsur 

multimedia secara harmonis, yaitu teks dan gambar. 

3. Bentuk Video 

Company Profile dalam bentuk video bersifat lebih multimedia 

karena terdiri dari penggabungan semua elemen multimedia yang 

direncanakan dalam sebuah konsep dan storyboard. 

4. Bentuk Interaktif 

Dalam bentuk ini company profile berfokus pada interaktifitas, 

sehingga target dari company profile berperan dalam memilih 

informasi yang ingin di tampilkan. 

5. Bentuk Online 

Dalam pengaplikasiannya, company profile online berupa website 

yang menggambarkan identitas dari perusahaan.   

2.3 Tools Yang Digunakan 

Tools yang digunakan disini adalah software yang penulis gunakan dalam 

proses editing dan pembuatan video company profile PT. Leebrothers 

Advertising, yaitu: 

2.3.1 Adobe After Effect  CC 2015 

Adobe After Effect CC 2015 adalah software atau perangkat lunak yang 

dikembangkan oleh adobe. Pada awal perkembangannya, perangkat lunak atau 

software ini  merupakan salah satu produk dari macromedia. After Effect 

merupakan software yang sangat handal dalam pembuatan motion graphic desain 
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(Maharani & Hotami, 2017). Kelebihan yang dimiliki After Effect dibanding 

aplikasi editing motion graphic lainnya, yaitu: 

1. Merupakan software professional untuk kebutuhan motion graphic 

design. 

2. Fasilitas dan kemampuan yang dimiliki sudah sangat lengkap. 

3. Memiliki stok efek standar yang lebih dari 50 jenis. 

4. Mampu mengubah dan menganimasikan obyek 

2.3.2 Adobe Premiere Pro CC 2015 

Adobe Premiere CC 2015 merupakan software editing video yang 

berbasis non-linier editor (NLE) dari Adobe. Software ini umumnya digunakan 

oleh  perusahan untuk pembuatan Film, Broadcasting dan Pertelevisian (Maulani, 

Jessycha, & Saragih, 2018). Kelebihan yang dimiliki Adobe Premiere Pro CC: 

1. Memiliki timeline untuk  insert audio dan video sebanyak 99 

kolom. 

2. Memiliki ketelitian waktu edit sampai sekitar 0.01 detik. 

3. Tampilan antarmuka yang memudahkan dalam proses editing. 

4. Pilihan format untuk export video sangat banyak. 

2.3.3 CorelDraw X7 

CorelDraw X7 adalah salah satu aplikasi desain grafis yang banyak 

digunakan dan cukup dikenal oleh desainer grafis profesional. Aplikasi ini 

diciptakan oleh Corel, yang merupakan sebuah perusahaan software berkantor di 

Ottawa, Kanada. CorelDraw digunakan untuk mengolah gambar secara lebih 

cepat dan efisien oleh karena itu banyak digunakan pada pekerjaan didalam 
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bidang publikasi, percetakan atau pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan 

proses visualisasi (Alimudin & Faizal, 2016). Kelebihan dari coreldraw X7, yaitu: 

1. Mudah dalam mengolah garis dan warna 

2. Gambar yang dihasilkan lebih berkualitas, terutama ketika 

berhubungan dengan lengkungan, garis atau sudut. 

3. Tool-toolnya yang lebih bersifat freehand 

4. Tool-tool yang ada di dalamnya sangat mudah dipahami oleh 

penggunanya. 
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