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BAB II 

DATA DAN PRINSIP PERANCANGAN 

 

2.1 Profile Perusahaan 

Laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah visi misi perusahaan 

dan tujuan masa depan sebuah bisnis adapun tujuan dan visi misi perusahaan 

sebagai berikut: 

2.1.1 Sejarah Dan Devinisi 

MGsport didirikan pada bulan februari 2010 di Kampung.Galumpit 

Kecamatan.Cileunyi Kabupaten.Bandung. Didirikan oleh bapak Mumu Mutaqin 

yang sebelumnya berprofesi sebagai tukang kayu atau pembuat popor senapan 

angin dan bapak Apriyanto Subekti yang sebelumnya berprofesi sebagai 

kontraktor, kedua orang ini sepakat untuk berkerja sama membuat senapan angin 

yang berkualitas baik guna memenuhi hasrat peng-hoby senapan angin di 

indonesia. 

Dengan alat yang sederhana pembuat senapan angin dimulai, walaupun 

dengan alat sederhana, berkat ketekunan bapak Mumu Mutaqin maka terciptalah 

senapan angin yang sangat baik. 

2.1.2 Visi 

Membuat senapan angin yang berkualitas internasional dan pertama di indonesia. 

2.1.3 Misi 

Menjadikan senapan angin produk dalam negeri menjadi tuan rumah 

dinegeri sendiri dan mampu bersaing dengan produk asing. 
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2.1.4 Stuktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi MGSport 

sumber:  mgsport 

 

2.2 Tinjauan Teori 

Latar belakang masalah dari judul video company profile MGsport yang 

terdapat pada bab sebelumnya telah ditentukan. Langkah kerja berikutnya adalah 

memaparkan sebagai teori yang berguna untuk memberikan gambaran dan 

menjadi acuan dalam perancangan company profile MGsport. Fungsi dari teori 

tersebut adalah membuat perencanaan dalam langkah kerja terperinci, yang 

berguna sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Videp company profile 

MGport memerlukan beberapa teori yang dapat mendukung hasil kerja yang akan 

dibuat hingga selesai tugas akhir ini. 

2.2.1 Teori Video 

Video adalah teknologi untuk menangkap, merakam, memproses, men-

transmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film 

seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Video juga dikatakan sebagai 

gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan 
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kecepatan tertentu. 

Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan 

pembacaan gambar disebut dengan frame rate, dengan satuan fps (frame per sec-

ond). Kerena dimainkan dalam kecepatan yang tinggi maka tercipta ilusi gerak 

yang halus, semakin besar nilai frame rate maka akan semakin halus pergerakan 

yang ditampilkan. 

 

2.2.2 Teori Videografi 

Videografi adalah media untuk merekam suatu moment/kejadian yang 

dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara yang dapat kita nikmati 

dikemudian hari, baik sebagai sebuah kenangan ataupun sebagai bahan kajian un-

tuk mempelajari apa yang sudah/pernah terjadi. 

2.2.3 Teori Company Profile 

Menurut rachmat kriyantono company profile adalah produk tulisan prak-

tisi pr yang berisi gambaran umum perusahaan. Gambaran ini tidak sepenuhnya 

lengkap, detail dan mendalam. Perusahaan bisa memilih poin-poin apa saja yang 

ingin disampaikan secara terbuka kepada publiknya. Bahkan ada perusahaan yang 

memilih membuat company profile berdasarkan kepentingan publik sasaran. Ada 

company profile yang dibuat khusus untuk konsumen (pelanggan), untuk bank, 

untuk pemerintah, pemasok dan sebagainya. Biasanya hal ini dilakukan oleh pe-

rusahaan besar yang mempunyai bidang usaha luas dan publik yang berbeda-beda. 

Adapun pengertian secara umum company profile adalah penjelasan 

mengenai perusahaan secara umum. Didalamnya berisi info produk dari sebuah 

perusahaan. Selain itu company profile memberitahukan keunggulan produk 

perusahaan dari para pesaing-pesaingnya. Company profile bisa dibuat dalam 

bentuk media cetak maupun dalam sebuah website. 

Kegunaan dan manfaat dari company profile sangat banyak salah satunya 

yaitu sebagai alat marketing untuk memperoleh klien, dan disetiap manfaat dan 

kegunaannya nanti dipengaruhi oleh bentuk desain dan kelengkapan data. 

Sehingga pada dasarnya company profile yang menariklah yang akan banyak 



11 
 

    

pengunjung/klien, baik menarik dari segi image maupun tulisan. Website profile 

merupakan perpaduan antara fungsionalitas dan fleksibilitas. 

Diatas telah dijelaskan tentang pengertian company profile menurut para 

ahli dan company profile secara umum, serta telah dijelaskan pula tentang 

kegunaan dan manfaat company profile. Company profile juga terdapat fungsi dan 

isi maka akan dijelaskan tentang fungsi company profile dan isi company profile 

tertentu. 

 

2.2.4 Fungsi Company Profile 

Menurut (Rachmat Kriyantono, 2008) fungsi company profile yaitu sebagai beri-

kut: 

a. Representasi perusahaan. Company profile merupakan gambaran tentang 

perusahaan . Bisa juga dianggap mewakili perusahaan sehingga publik tid-

ak usah bersusah payah mencari informasi tentang perusahaan. Dapat juga 

digunakan sebagai alat membangun citra agar berbagai kelompok penekan 

dalam masyarakat mempunyai pemahaman yang benar tentang perusahaan 

b. Bisa digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan demi terciptanya mu-

tual understanding 

c. Menghemat waktu transaksi. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan 

bisnis perusahaan tidak perlu menanyakan secara detail tentang perus-

ahaan, produk, pasar, visi, misi, posisi keuangan dll. Hal itu dapat dipela-

jari melalui company profile, sebelum dan sesudah pertemuan. 

d. Membangun identitas dan citra korporat. Company profile yang dikemas 

menarik, detail, jelas dan mewah, mencerminkan wajah perusahaan di ma-

ta publik sebagai perusahaan yang besar dan dan bonafit. 

 

2.2.5 Isi Company Profile 

Menurut rachmat kriyantono isi company profile banyak hal yang bisa di-

tulis dalam company profile. Tetapi, secara umum isi company profile mencakup : 

1. Sejarah perusahaan, mencakup antara lain pendiri perusahaan, jajaran 

direksi, asal muasal, proses perkembangan, dll 
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2. Filosofis perusahaan, bisa disebut pandangan atau ideologi dasar-dasar 

perusahaan 

3. Budaya perusahaan, adalah nilai-nilai kunci dan konsep bersama yang 

membentuk citra anggota organisasi terhadap organisasinya. Misalnya, 

etos kerja tinggi, maju untuk semua, makan tidak makan yang penting 

kumpul, dsb. 

4. Sambutan dari pimpinan (direktur utama dan komisaris utama) tentang 

segala hal yang sangat berpengaruh pada  aktivitas perusahaan dan rencana 

jangka panjang. 

5. Identitas perusahaan, termasuk disini logo, uniform, interior gedung dan 

kantor, kualitas cetakan atau kualitas audiovisualnya 

6. Visi, misi strategi perusahaan, termasuk komitmen perusahaan untuk me-

raih kemajuan. Ini menunujukan bahwa oprasional perusahaan dilakukan 

tidak sembarangan, tetapi melalui perencanaan yang mtang dan berkese-

imbangan. Sebagai jaminan masa depan bisnis yang berkelanjutan. Pada 

akhirnya menciptakan kepercayaan publik, bahwa masa depan perusahaan 

terjamin. 

7. Alamat cabang-cabang. Semakin banyak cabang perusahaan dibeberapa 

wilayah menujukan jalur distribusi yang merata. Pada akhirnya menc-

erminkan kebersamaan dan prestise perusahaan 

8. Gambaran tentang sdm, ceritakan orang-orang dibalik operasional perus-

ahaan, siapa saja figur pengendali dijajaran manajemen termasuk tokoh 

berpengaruh di masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan. 

9. Sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Dalam persaingan ketat 

dewasa ini, pelayanan pelanggan memegang kunci strategis. Gambaran 

kelebihan perusahaan dari sisi yang membedakan dengan kompetitor. 

10. Prestasi dan keunggulan perusahaan, termasuk segala hal yang telah dil-

akukan perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat menuntut 

bukan hanya kualitas produk atau jasa, tapi juga apa yang bisa dilakukan 

perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

Misalnya program peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab pe-
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rusahaan. 

11. Laporan perkembangan perusahaan (annual report), termasuk informasi 

keuangan perusahaan. 

 

2.2.6 Jenis Company Profile 

Jenis media company profile dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Suatu 

perusahaan atau organisasi pada umumnya mempunyai gaya yang berbeda untuk 

menampilkan profile perusahaan mereka. Media yang dipilih tergantung pada 

kebutuhan perusahaan itu sendiri. Menurut jeniscompanyprofile.wordpress.com 

Company profile memiliki jenis sebagai berikut: 

 COMPANY TEXT 

Company profile ini berbasis pada kata-kata atau teks yang tertulis. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari company profile jenis ini adalah 

keruntutan penyampaian, redaksional yang rapi, dan penggunaan kata-kata 

yang mudah dipahami. Output dari company profile jenis ini berupa teks 

tertulis dalam format microsoft word (.doc/yang kompatibel), file dalam 

format portable document file (.pdf/yang kompatibel), atau tercetak dalam 

kertas sebagai output proses pencetakan. Pengerjaan company profile jenis 

ini umumnya hanya melibatkan konseptor, redaktur, dan editor. 

https://jeniscompanyprofile.wordpress.com/
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Gambar 3 Text Company Profile 

sumber: makeuseof.com 

 

 COMPANY PROFILE GRAPHIC 

Graphic company profile bersifat lebih variatif daripada bentuk 

teks. Graphic company profile secara kolaboratif menggabungkan unsur 

teks dan gambar/foto/ilustrasi secara harmonis. Outputnya bisa sangat be-

ragam, apabila dipergunakan sebagai perangkat presentasi, graphic com-

pany profile dikemas dalam format file power point presentation 

(.ppt/yang kompatibel). Apabila digunakan sebagai marketing tool, graph-

ic company profile dapat muncul dalam berbagai bentuk desain cetak, sep-

erti : katalog, booklet, brochure, flyer, leaflet, printed map dengan variasi 

warna, ukuran, media cetak, hingga finishing. Desain ini dapat dibuat da-

lam platform corel draw (.cdr/yang kompatible), photoshop (.psd/yang 

kompatibel), illustrator (.ai/yang kompatibel). Relevan dengan company 

profile dalam wajah ini adalah desain untuk kelengkapan kantor yang 

lazim kita sebut dengan istilah “stationary set”. Umumnya, stationary set 
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ini terdiri dari paket letterhead, envelope, name card, atau beberapa me-

nyertakan stamp. Pengerjaan company profile jenis ini melibatkan lebih 

banyak personil, antara lain : konseptor, redaktur, graphic designer, photo 

editor. 

 

Gambar 4 Company Profile Graphic 

sumber: coppatop.com 

 

 COMPANY PROFILE VIDEO 

Company profile bentuk video profile ini, merupakan company 

profile lebih bersifat multimedia, dibangun dari sebuah konsep dan story-

board, disusun dari pengambilan gambar/syuting, dikombinasi dengan 

rangkaian logo, foto, teks, bagan, grafik, yang dijelaskan melalui narasi 

yang dikomposisikan secara seimbang dengan backsound. Umumnya ber-

durasi singkat, terkait dengan titik jenuh, sehingga trend saat ini, company 

profile tidak berdurasi terlalu panjang, berkisar 7 – 10 menit, sehingga 

pengkonsepan harus matang, sekaligus smart, artinya menyampaikan pe-

san yang jelas, dengan lebih sedikit tampilan agar hemat dalam durasi. 

Output untuk company profile jenis ini biasanya berbentuk file-file berek-

stensi video (.mpg, .dat, .flv, .avi/yang kompatibel) dan dikemas dalam 

keeping/cakram vcd maupun dvd untuk kualitas yang lebih tinggi. 

Pengerjaan company profile jenis ini bersifat lebih kompleks dan melibat-

kan lebih banyak personil, antara lain : konseptor, scriptwriter, story-
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boarder, kameraman, editor,narrator, soundman, lightingman, dan pada 

kebutuhan tertentu membutuhkan talent/artis, make-up artist, dan field di-

rector. 

 

 

Gambar 5 Company Profile Video 

sumber: bikindesign.wordpress 

 

 COMPANY PROFILE INTERACTIVE 

Interactive company profile jenis ini merupakan salah satu inovasi 

terbaru dalam penanganan company profile. Berbasiskan konsep interaktif, 

jenis company profile ini menitikberatkan pada interaktifitas, sehingga 

penikmat company profile lebih terlibat untuk memilih informasi mana 

yang mereka butuhkan, dan berapa lama mereka menikmatinya melalui 

menu-menu yang disediakan. Hal ini sedikit berbeda dengan company 

profile jenis video yang umumnya bersifat linear, terpaku pada urutan 

yang baku dan durasi yang sudah ditentukan. Company profile interaktif 

banyak dibuat dalam platform flash yang sangat custom dan fleksibel, dan 

memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan platform yang lain, 
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bahkan bisa dibilang, hampir semua file bisa diakomodasi. Output dari 

company profile interaktif adalah tampilan animasi yang dikemas dan 

didistribusikan secara file, maupun dikemas dalam keping cd/dvd. File 

output company profile interaktif dapat berupa file executable (.exe/yang 

kompatibel), baik berupa standalone executable (file tunggal), maupun hy-

perlinked executable dengan file index yang memiliki link dengan file-file 

yang dicommand melalui script. Salah satu kelebihan dari interactive 

company profile adalah fleksibilitasnya, terutama terkait dengan update. 

Perubahan logo, teks, bahkan gambar-gambar penunjang bisa dilakukan 

dengan mudah, sesederhana file replace dan rename, sehingga bila dalam 

dinamika perusahaan terdapat perubahan-perubahan data sederhana, bisa 

dilakukan sendiri secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Untuk pembu-

atan interactive company profile, umumnya melibatkan : konseptor, ani-

mator 2d, animator 3d, graphic designer, narrator, video editor, audio edi-

tor. 

 

 

 

Gambar 6 Company Profile Interactive 

sumber: kamicreative.net 

http://kamicreative.net/
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 COMPANY PROFILE ONLINE 

Online company profile muncul dalam bentuk website, yang mem-

iliki keunikan dan warna perusahaan. Online company profile juga meru-

pakan sebuah inovasi menarik dalam sebuah pencarian bentuk company 

profile yang lengkap, informatif, accessible, dan efisien. Sebuah company 

profile yang senantiasa siaga 24 jam sehari, 7 hari sepekan, sepanjang bu-

lan, dan setahun penuh, tanpa jeda, tanpa libur. Company profile jenis ini 

perlu mendapat perhatian khusus pada representasi budaya dan identitas 

perusahaan, mekanisme update yang sederhana, serta yang tidak kalah 

pentingnya upaya untuk meningkatkan popularitas di dunia maya secara 

berkelanjutan. Output company profile jenis ini adalah website dengan 

domain, hosting, desain, pemrograman, dan maintenance. Company pro-

file jenis ini juga harus didukung oleh search engine optimization (seo) 

yang kuat, sehingga company profile terekspose secara optimal di dunia 

maya. Company profile online melibatkan : konseptor, web designer, 

graphic designer, search engine optimization personnel. 

 

Gambar 7 Company Profile Online 

Sumber: slideshare.net 
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2.2.7 Kriteria Company Profile 

Company profile yang baik bisa menarik segmen pelanggan yang tepat un-

tuk bisnis perusahaan. Di sisi lain, company profile yang buruk dapat membuat 

pelanggan potensial pindah ke pesaing. Jadi, company profile yang hebat sangat 

dibutuhkan untuk menarik perhatian calon pelanggan sekaligus untuk menjaga 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan.  Company profile yang baik menurut 

http://companyprofile.co.id/5-syarat-company-profile-hebat.html 

1. JELAS DAN AKURAT 

Kriteria pertama dalam pembuatan company profile yang baik adalah in-

formasi jelas dan akurat.. Cek ulang setiap data dan fakta yang ingin 

disampaikan. Harus mengacu pada data dan fakta, sehingga tidak memb-

ingungkan audiens. 

2. MUDAH DIPAHAMI 

Company profile yang baik harus mudah dipahami. Company profile harus 

mudah dipahami oleh audiens. Company profile akan mudah dipahami 

apabila menggunakan kata yang umum dan tidak banyak menggunakan 

kata istilah. 

3. GAYA BAHASA 

Company profile yang dibuat baik menggunakan gaya bahasa yang tepat, 

karena gaya bahasa juga mempengaruhi factor psikologi. Gaya bahasa 

yang digunakan sebaiknya serius namun tidak terlalu kaku agar audiens 

lebih tertarik untuk membaca isi company profile. 

4. BERCERITA 

Company profile haruslah berkesimbungan dalam menceritakan setiap 

pencapaian yang menjadi tonggak bersejarah dalam pengembangan perus-

ahaan. Sampaikan latarbelakang dan tujuan berdirinya perusahaan, visi 

dan misi perusahaan serta nilai dan budaya yang menjadi pedoman dalam 

pengembangan perusahaan. Cerita-cerita tersebut memberikan sentuhan 

‘manusia’ pada company profile dan akan membuat audiens antusias 

membaca dari awal hingga akhir. 
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5. KREDIBEL 

Company profile dapat menonjolkan kelebihan atau keunikan sebuah pe-

rusahaan atau organisasi untuk membuat mitra kerja sama tertarik. Com-

pany profile  juga harus bias menaikan kredibilitas suatu perusahaan.  

 

2.3 Referensi 

Referensi suatu cara untuk mengakui ide-ide serta sumber informasi atau 

sebagai acuan pembuatan dalam pembuatan video company profile. Referensi 

yang diambil sebagai berikut: 

Company profile pt indah karya persero  

 

Gambar 8 PT. Indah Karya Persero 

sumber : youtube 

 

Company profile PT.Indah karya persero ini adalah company profile yang 

mengangkat perusahaan tersebut tidak hanya mengangkat perusahaan tapi 

PT.Indah karya persero ini memasukan videonya sangat tersusun mulai dari 

sejarah visi misi produk sampai dengan proses pembatan triplek. 
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Company profile PT.Indah karya persero menggunakan grafis yang sangat 

rapih, setiap mengganti konten isi video mereka juga selalu mengganti backsound 

atau musik. 

 

2.4 Desain Brief 

2.4.1 Cakupan Proyek 

A. FASE DESAIN 

1. PRA PRODUKSI 

Secara umum tahap pra produksi adalah segala kegiatan yang berhub-

ungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya 

berjalan sangat lama bahkan terkadang sampai menyita sumber daya wak-

tu 75 % dari keseluruhan produksi.  

Pra produksi dalam company profile adalah tahap awal untuk  

persiapan video company profile dengan memproses materi outline dari 

klien yang berisi shooting objective, durasi, target audience, 

tempat/setting, budget dan lain lain. Setelah semua bahan-bahan 

materi outline terkumpul dan terseleksi, scripwriter akan mengolah bahan 

tersebut menjadi naskah video company profile. 

 

2. PRODUKSI 

Tahap produksi merupakan tahap implementasi pra-produksi dimana 

semua anggota tim pengembang multimedia bekerja. 

Dalam company profile produksi merupakan tahap pelaksanaan di 

mana shooting video company profile dilakukan. Semua hasil 

shooting merujuk pada naskah storyboard yang sudah dibuat ditahap pra 

produksi atau persiapan. Pada tahap produksi ini, team akan mengambil 

gambar video sesuai dengan naskah video company profile. Pengambilan 

gambar pada shooting video company profile tidak harus sesuai 

urutan scene. Biasanya diacak berdasarkan pada hal-hal termudah untuk di 

shooting atau memiliki kesamaan lokasi shooting. 
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3. POST PRODUKSI 

Adalah tahap penyelesaian produksi mutimedia menjadi hasil akhir. 

Tahap pasca produksi/post production diterapkan terutama pada bidang 

multimedia broadcasting; program television, video, audio recording, pho-

tography dan animasi. 

Setelah aplikasi beta diuji dan direvisi, itu memasuki tahap pengemasan. 

Produk akhir bisa dibakar ke cd-rom atau dipublikasikan di internet sebagai 

sebuah konten web. 

Setelah semua materi gambar yang didapat dalam produksi terkumpul, 

langkah selanjutnya yang merupakan langkah terakhir adalah pasca 

produksi atau editing. Sebelum memulai aktifitas editing, baik nya semua file 

materi shooting maupun stock gambar baik nya di tata dengan rapi dengan 

folder dan penamaan nya. Dan kemudian rendering. 

 

B. SUMBER DAYA 

Sumber daya yang di perlukan adalah : 

1) Kamera 

2) Tripod 

3) Laptop 

4) Mouse 

5) Microphone 

 

C. SOFTWARE 

1) Adobe premiere 

2) Adobe aftereffect 

3) Internet 
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2.5 Rencana Kerja 

DAFTAR AKTIFITAS 

 

NO. PRA PRODUKSI 

1. Brief 1, yaitu menentukan konsep yang akan dibuat 

2. Research, yaitu mencari referensi company profile yang 

berhubungan dengan company profile yang akan dibuat. 

3 Brief 2, yaitu menentukan konsep, storyline, story board, ide cerita 

NO. PRODUKSI 

1. Pembuatan konsep company profile. 

2. Pembuatan story board, sesuai yang diinginkan klient. 

3. Pelaksanaan di mana shooting video company profile dilakukan. 

4. Membuat isi suara untuk company profile. 

NO. POST PRODUKSI 

1. Materi video yang didapat dalam produksi sudah terkumpul. 

2. Menyatukan video yang masih terpisah ketahap editting. 

3. Memasukan isi suara yang sebelumnya sudah dibuat. 

4. Render jika semua telah beres dan sudah terlihat balik lalu export. 

 

Tabel 1 Rencana Kerja 

sumber: penulis 

  

2.6 Tahap Pembuatan Company Profile 

Video company profile memiliki tahapan dalam proses pembuatannya, 

tahap ini dibuat agar perancangan video company profile lebih tersusun dengan 

baik dan proses pembuatan dapat sesuai dengan sasaran yang direncanakan. 

Tahapan dalam pembuatan video company profile dijelaskan sebagai berikut: 

1. RISET DAN ANALISIS 

Analisis dan riset bisa disebut juga pematangan gagasan cara pengumpulan 

data pengolahan data yang berbentuk permasalahan, keungulan, kelebihan, 
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kekurangan, dan kondisi, riset dan analisis sangat berperan penting dalam 

pembuatan video company profile. 

2. FILM STATEMENT 

Film statement adalah ringkasan jalannya cerita dibuat dengan kata yang 

tidak bertele-tele dan disusun secara berurutan sehingga mudah dipahami 

maksud dan tujuan video company profile, film statement ini bisa diartikan 

sebuah sinopsis. 

3. TREATMENT 

Treatment bisa diartikan sebuat naskah perusahaan yang berisikan arahan 

apa saja yang akan dimasukan di video company profile tersebut. 

4. SHOOTING LIST 

Shooting list atau pengambilan gambar adalah catatan yang berisi 

perkiraan apa saja gambar yang dibutuhkan untuk pembuatan video 

company profile. 

5. STORYBOARD 

Storyboard adalah sketsa gambar dengan diiringin penjelasan adegan yang 

disusun secara berurutan sesuai dengan film statement atau sesuai dengan 

alur cerita yang akan dibuat. Storyboard sebagai acuan dalam proses 

pembuatan video company profile karena didalam storyboard terdapat 

rancangan dalam pengambilan gambar. 

6. EDITING 

Editing adalah proses menggerakan dan menata hasil rekaman gambar 

menjadi suatu tataan baru dengan menambahkan atau memindahkan klip 

video atau klip audio menerapkan colour correction, transisi antar gambar, 

dan visual effect. 

7. FINISHING 

Finishing atau penyelesaian akhir dengan cara rendering. Rendering 

adalah proses akhirnya dalam editing yang bertujuan menyatukan seluruh 

hasil tataan baru menjadi klip utuh yang tidak bisa disusun kembali atau 

dirubah kembali dengan format yang di inginkan seperti : avi, wmp, mov, 

mpeg, mkv, flv, 3gp. 


