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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian pada video promosi makanan jalanan mengadopsi dua metode: 

Pertama, metode pencarian data utama diselesaikan melalui observasi dan 

wawancara. Observasi adalah bahwa metode pengumpulan data dengan tujuan 

pemantauan yang cermat adalah untuk memperoleh pemahaman tentang informasi 

yang diperoleh terlebih dahulu dan untuk mewawancarai orang-orang di 

Surabaya.Oleh karena itu, untuk memahami selera dan gaya wisatawan memasak, 

metode kedua adalah untuk mengetahui dengan melakukan data sekunder. Data 

masalah dipelajari secara tradisional dan data diambil dari buku referensi yang ada. 

Desain riset video advokasi street food kesimpulan adalah untuk memaparkan 

beberapa makanan khas Semarang untuk menarik perhatian wisatawan yang 

dirancang untuk media online sehingga dapat membujuk untuk membuat video 

yang menyenangkan dan riang menarik wisatawan, terutama anak muda, termasuk 

domestik. Dan di luar negeri (Men Yudani, 2015) 

Penelitian di pelaksanaan "Kalimantan Selatan Kotabaru wilayah pesisir 

upaya produksi video berdasarkan promosi pariwisata Pendahuluan", yang 

berlangsung sekitar empat menit video akan ditempatkan di media yang berbagi 

video YouTube dan media sosial Facebook, Twitter dan milik terbang Instagram ke 

Kotabaru. Kotabaru kesimpulan desain publisitas media untuk meningkatkan 

kehadiran obyek wisata kesadaran masyarakat tentang Kotabaru Kotabaru dan 
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promosi sektor pariwisata dalam penggunaan video sebagai media kampanye dan 

media sosial sebagai media distribusi (Alban Ismail dan Siswo Martono, 2016). 

Penelitian ini tentang "Merancang Media untuk Promosi Restoran 

Malaysia." Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dan metode analisis 

data. Dalam proses implementasi, video tersebut akan diletakkan di restoran 

Malaysia sitara milik Youtube dan Facebook. Promosi desain media dari sitara 

restoran Malaysia menyimpulkan bahwa desain produksi yang dipakai sebagai 

media iklan atau promosi yang sangat baik untuk mengenalkan kepada masyarakat 

di Bandung pada Restoran Malaysia. Oleh karena itu, khalayak dapat membentuk 

kesadaran merek yang kuat di benak penonton, sehingga nantinya Restoran 

Malaysia Sitara menjadi tujuan makanan di Bandung. Saran bagi mereka yang ingin 

memiliki desain restoran khas dari Malaysia dapat memperluas cara untuk 

mempromosikan media, apakah itu melalui media interaktif, tetapi juga 

menargetkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, agar dapat menarik perhatian 

orang yang mencoba masakan-masakan Malaysia bagi para siswa. Video publisitas 

tidak hanya terfokus pada masyarakat usia produktif, tetapi juga pada orang-orang 

di sekitar remaja dan orang dewasa yang tenggelam (Rianto, Fadillah & 

Sutanto.2014). 

“Studi tentang desain video promosi untuk media TVC Weishui City dalam 

bentuk lampu gantung di Surabaya”. Penelitian ini memakai metodologi pada 

desain, yaitu merupakan cara pelaksanaan pada penelitian, dengan mendefinisikan 

bentuk judul, mencari informasi data yang ada, dan bentuk wawancara dengan 

bentuk berpikir. Pada realisasinya, video promosi ini akan ditempatkan di dalam 

media, yaitu billboard, iklan TV, TV TVC, situs www.sparklingsurabaya.co.id, dan 
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isi pada brosur. Singkatnya, promosi video pada Surabaya yang mengkilap adalah 

kampanye yang efektif di media, dan pembentukan pertukaran, yang mengundang 

para wisatawan domestik dan pendatang asing juga karena dapat menampilkan 

tidak hanya visual untuk dilihat, dan API Visualisasi Visualisasi grafis, suara Ini 

efektif, efek visual olahraga dan pengalaman visual (Nasti & Ramadhani, 2016). 

Penelitian tentang “Perancangan Video Company Profile Kota Serang 

Dengan Teknik Editing Menggunakan Adobe Premiere Pro CS 5”, dengan cara 

metode pendataan dan cara wawancara, observasi lapangan, juga studi pustaka yang 

bermaksud untuk membuat media promosi dengan melalui video Company Profile 

di daerah Kota Serang. Implementasi pada video ini akan dijadikan dalam bentuk 

format MP4. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah menampilkan video 

Company Profile untuk publikasi dan bentuk informasi ke masyarakat luas dalam 

bentuk Audio Visual yang bersisi tentang keterangan sejarah berdirinya Kota 

Serang dan juga fasilitas yang ada pada Kota Serang dengan lengkap. (Kausar, 

Sutiawan & Rosalina 2015). 

Adanya penelitian yang sudah ada, maka akan di tampilkan pada tabel 

penelitian sebagai jarak banding penelitian sudah ada terhadap hasil proyek yang 

terkait pada pengembangannya (Lihat Tabel 1). 

 

Tabel 1: Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan Penelitian 

Men, Yudani. 2015 Menarik perhatian 

wisatawan yang 

dirancang untuk media 

online dan dapat 
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membuat video yang 

menyenangkan dan riang 

yang bertujuan untuk 

menarik wisatawan 

Alban Ismail dan Siswo 

Martono. 

2016 Desain publisitas media 

untuk meningkatkan 

kehadiran obyek wisata 

kesadaran masyarakat 

tentang Kotabaru 

Kotabaru. 

Rianto, Fadillah & 

Sutanto. 

2014  Membuat hasil desain 

yang bisa 

diimplementasikan untuk 

media promosi yang baik 

agar memperkenalkan ke 

masyarakat Surabaya di 

wilayah Sitara Indian 

Restaurant 

Nasti & Ramadhani. 2016 Video pada promosi ini 

dianggap sangat efektif, 

karena bisa menampilkan 

visual yang dapat dilihat, 

visual suara, bentuk, 

pengalaman, dan gerak. 

Kausar, Sutiawan & 

Rosalina 

2015 Menampilan video 

Company Profile sebagai 

hasil publikasi dan 

informasi data kepada 

masyarakat luas dalam 

hasil Audio Visual dan  

bersisi tentang keterangan 
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sejarah berdirinya Kota 

Serang dan juga fasilitas 

yang berada di wilayah 

Serang dengan sangat 

lengkap. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah sudah, peneliti akan membuat 

sebuah proyek video sebagai media promosi yang memiliki daya Tarik yang kuat 

dan menarik perhatian masyakat yang berjalan pada peneliti Men, Yudani (2015). 

Peneliti juga akan membuat media yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat 

yang dilakukan oleh Alban Ismail dan Siswo Martono (2016). Dan sama halnya 

yang dilakukan oleh Rianto, Fadillah & Sutanto (2014). Peneliti juga membuat 

video yang efektif yang menampilkan dengan menggunakan visual yang dapat 

dilihat, bentuk, suara, gerak, dan pengalaman seperti yang dibuat oleh Nasti & 

Ramadhani (2016). Peneliti akan menyajikan video promosi sebagai alat publikasi 

ke masyarakat dalam bentuk visual yang berisi informasi yang menarik perhatian 

masyarakat seperti yang di buat oleh Kausar, Sutiawan & Rosalina (2015). Peneliti 

akan menguji keefektifan video sebagai media promosi untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat luas.  

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori menjelaskan beberapa teori yang akan mendukung pada 

judul penelitian dan mendasari pembahasan secara lengkap dan detail. Landasan 

teori ini dapat berupa dalam bentuk definisi-definisi atau model yang secara 

langsung berkaitan dengan masalah dan ilmu yang akan diteliti. 
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2.2.1   Multimedia 

Dari hasil jurnal “Aplikasi Interaktif Pengenalan Pahlawan Revolusi 

Indonesia Berbasis Multimedia” dengan Agus Budiman (2014) yang telah 

menafsirkan bahwa multimedia itu terdiri dari dua kata, adalah multi dan juga 

media. Multi yaitu banyak dan ada media yang biasa diartikan sebagai alat untuk 

menyampaikan atau membuat sesuatu sebagai perantara, alat pengantar, dan suatu 

bentuk alat komunikasi seperti surat kabar yang ada, yaitu majalah atau televisi. 

Jika dikaitkan dengan hasil proses komputer, media ini telah dianggap sebagai alat 

yang menampilkan gambar, teks, suara, musik, grafik, dan sebagainya. Sistem 

multimedia yang dimaksud ini yaitu suatu teknologi yang dapat menyatukan 

berbagai dari sumber media yang ada seperti gambar, grafik, suara, teks, animasi, 

video dan sebagainya yang akan disampaikan dan dapat dikelola oleh sistem 

komputer secara baik dan interaktif. 

Menurut Rujianto & Dhanar (2014), terdapat 3 jenis multimedia, yaitu: 

1. Multimedia Interaktif 

Pengguna system ini dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen 

pada sistem multimedia ini akan dikirimkan atau siap ditampilkan. 

2.     Multimedia Hiperaktif 

Multimedia pada jenis ini mempunyai beberapa struktur dari elemen-

elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dapat 

dikatakan juga bahwa multimedia pada jenis ini mempunyai banyak 

tautan atau bisa disebut (link) yang menghubungkan elemen-elemen 

multimedia yang sudah ada. 
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3.     Multimedia Linier 

Pengguna hanya akan menjadi penonton dan menikmati semua produk 

multimedia yang disediakan dari awal hingga akhir. 

 

Elemen-elemen yang telah ada pada multimedia yaitu sebagai berikut: 

1.    Teks 

Teks adalah bagian dari multimedia yang tidak boleh ditinggalkan 

karena teks dapat membantu pengguna untuk melengkapi informasi 

yang mereka butuhkan.Informasi ini tidak dapat hanya ditularkan 

melalui penggunaan lensa tampilan yang menarik. 

2.    Suara 

Teknologi audio / audio multimedia memainkan peran yang sangat 

penting dalam produksi aplikasi multimedia. Dengan menggunakan 

audio, kita dapat mengolah data audio dalam bentuk analog dan 

mengubahnya menjadi bentuk digital dan menyimpannya dalam file 

audio / suara. 

3.    Gambar 

Pada dasarnya format gambar dapat disajikan dalam dua jenis, bitmap 

dan vektor. Perbedaan antara kedua format ini adalah file bitmap berisi 

informasi warna RGB di setiap piksel. Vektor ini tidak mengandung 

informasi warna RGB. 
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4.    Animasi 

Animasi Ini adalah untuk mengubah gambar ke gambar berikutnya 

untuk membentuk tindakan tertentu. Animasi menunjukkan gambar 

grafis yang meniru gerak dan berisi keseimbangan suara. 

5.    Video 

Dalam bentuk multimedia, vidoe adalah hasil yang telah menjadi 

ketentuan integritas dalam aplikasi multimedia. Menambahkan data 

video analog ke komputer Anda membutuhkan kartu video tambahan.  

 

Multimedia adalah sistem yang telah diproduksi dengan cara memanfaatkan 

kecanggihan dari multimedia itu sendiri. Salah satu dari produk multimedia yang 

adalah media promosi. Media promosi ini yaitu merupakan suatu alat untuk 

menghubungkan atau meng-komunikasikan suatu jasa, produk, image, perusahaan 

ataupun yang lain agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. 

 Pada dunia bisnis, multimedia ini dapat dimanfaatkan sebagai media profil 

prusahaan, promosi, iklan, presentasi, pemasaran ataupun profil dari suatu produk 

yang dapat menunjang kelancaran dan keefisiensian suatu perusahaan (Ariarmanto 

& Rizky, 2015). 

 

2.2.2    Iklan 

Iklan adalah salah satu media komunikasi yang sangat berperan penting 

dalam suatu perusahaan dalam bentuk aktivitas ekonomi yang berupaya 

mengenalkan produk dan objek yang mereka akan tonjolkan. Terutama untuk 

menarik perhatian masyarakat dan rasa ingin tau pada produk tersebut kepada 
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konsumen dengan menggunakan media social yang dibuat secara efektif (Ida Ayu, 

2016). 

Menurut Alfi Fauzia (2016) pada media yang akan digunakan dalam bentuk 

kegiatan periklanan secara umum juga dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: 

1. Media garis atas (lebih tinggi dari media online) 

Gunakan media massa untuk pemasaran pemasaran produk / layanan. 

Contohnya: radio, surat kabar, majalah, TV, film, dan sebagainya. 

2. Media offline (media downline) 

Salah satu tujuan dari setiap kegiatan pemasaran atau promosi di tingkat 

retail / konsumen adalah untuk membuat konsumen sadar akan produk 

yang dipromosikan. Misalnya: poster, selebaran, spanduk, baliho, 

balon, dan sebagainya. 

 

2.3       Software yang digunakan 

         Software yang akan digunakan oleh penulis bertujuan untuk membuat video 

iklan. Dan terdapat dua macam yaitu software Adobe Premiere CS6 untuk membuat 

atau mengedit video iklan dan juga software Adobe Photoshop CS6 untuk membuat 

atau mengedit warna yang ada pada foto. 

 

2.3.1    Adobe Premiere CS6 

Adobe Premiere CS6 yaitu aplikasi perangkat lunak pengeditan real-time 

untuk profesional digital, biasanya digunakan untuk menjalankan video dan 

menggabungkan beberapa video, berdasarkan Wardhani & Sudjudi (2014) teknik 

penelitian yang digunakan dalam desain video: 
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1. Motion Graphic 

Motion Graphics ialah grafik yang dapat digunakan pada video dan animasi 

agar menciptakan atau menghasilkan gerakan atau distorsi. Melalui 

penggunaan dari teknologi berupa komunikasi seperti animasi, film, media 

interaktif, dan desain lingkungan, desain grafis telah bergeser dari 

penerbitan statis ke desain grafis. 

a. Sistem Perekaman 

Saat membuat panduan video ini, sistem perekaman dapat dilakukan 

langsung dari elemen audio dan video. Tetapi pada akhirnya, 

penyuntingan dan pemilihan kembali akan dilakukan, dan audio dan 

visi semuanya akan bergantung langsung pada tempat. Dan para kru 

akan memakai sistem perekaman tidak langsung menggunakan 

elemen audio termasuk efek suara, narasi dan backsound musik. 

Media ini digunakan untuk merekam hasil suara selama pemotretan 

telah terintegrasi dalam kamera yang digunakan. 

b. Pengambilan Audio dan Gambar  

Ketika seluruh tahapan dari hasil produksi telah dilakukan, fotografi 

dapat dilakukan sesuai dengan aturan, perintah produsen dan direksi.. 

c. Susunan Pengambilan Gambar 

Urutan pemotretan berurutan dimaksudkan untuk memudahkan 

sutradara memilah foto dan editor yang akan diambil dalam mengedit 

file video asli. 
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d. Editing 

Mengedit adalah proses memindahkan dan mengatur produk video 

yang menciptakan gambar baru dan menarik. Secara umum, 

pengeditan dilakukan melalui proses seperti subtitle, koreksi warna, 

dan mixing. 

Proses pengeditan menyajikan 4 tujuan, antara lain: 

1. Menseleksi gambar dan scene yang terbaik. 

2. Informasi dan pesan yang dinginkan bisa dimengerti. 

3. Mempunyai daya tarik untuk penonton. 

4. Membuat alur yang dipahami dan bisa meyakinkan penonton. 

 

Dari semua hal diatas tersebut merupakan hasil upaya untuk membuat 

penonton puas. Oleh karena itu, seorang editor harus selalu dituntut untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kreativitasnya dalam menyajikan video. 

Mengingat keinginan dari penonton selalu berubah-ubah seiring pergeseran budaya 

yang ada pada saat ini. Editing ini sangat erat kaitannya dengan hasil dari 

pengambilan gambar oleh seorang kameramen. Dengan semua hasil dari gambar 

yang baik, pasti akan lebih gampang bagi seorang editor untuk  

membuat atau merangkai gambar maupun shoot. Proses pada editing ini 

dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1) Linier Editing (Player to Player) 

Merekam atau mengambil kembali dari setiap hasil adegan yang berasal 

dari master shot ke sebuah kaset master edit dengan cara menggunakan 

VTR (Video Tape Recorder) VTR ini dapat disebut juga dengan player 
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video dan jika terjadi kesalahan dalam sebuah editing, maka semua 

akan mengulangnya dari awal. 

2) Non Linier Editing (Editing dengan komputer) 

Semua editing yang akan dikerjakan dengan menngunakan komputer 

lalu memindahkan hasilnya dari master shoot kedalam bentuk data di 

dalam komputer. Jika terjadi kesalahan atau error dalam editing akan 

jauh lebih mudah untuk diperbaiki sebelum masuk proses rendering. 

2. Kinetic Typography 

Kinetic Typography ini merupakan teknik gerak dengan berbagai 

susunan-susunan teks sebagai elemen utamanya, yang akan digabungka 

dengan berbagai bentuk efek pendukung lainnya.  

 

2.3.2  Adobe Photoshop CS6 

         Ratna, (2015) Adobe Photoshop ialah perangkat lunak untuk mengedit 

gambar dari Adobe yang dibuat oleh Adobe Systems khusus sebagai pengeditan 

sebuah gambar dan pembuatan efek-efek khusus. Perangkat ini sangat banyak 

digunakan oleh seorang fotografer digital dan berbagai perusahaan periklanan juga 

dianggap sebagai ketua pemasaran dari perangkat lunak pengolah gambar itu 

sendiri. 

         Photoshop pada video iklan ini juga bisa digunakan sebagai menambah efek 

atau variasi teks dengan beberapa pilihan yang ada yaitu: 
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1. Drop Shadow 

Digunakan untuk membuat efek bayangan baik pada teks. 

2. Outer Glow 

Digunakan untuk membuat efek berkilau pada garis luar objek agar 

terlihat seperti bersinar. 

3. Emboss 

Digunakan untuk memberikan efek timbul. 

4. Outer Bevel 

Digunakan untuk membuat efek text timbul, perbedaannya dengan 

emboss adalah bagian outline akan terlihat lebih jelas. 
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