
6 
 

BAB II 

DATA DAN PRINSIP PERANCANGAN 

2.1 Tinjauan Data 

2.1.1 Profil Perusahaan 

Perusahaan yang akan memberikan gambaran tentang tempat, suasana dan 

produk yang ada di dalam toko, sebagai berikut: 

EXOTIC INDONESIA yang beralamat di Jl. Babakan Sari III No.198 

Kiaracondong, Bandung. 

 

Gambar 2.1.1 

Sumber: Data Pribadi 

 

2.1.2 Inspirasi  

Cerita yang akan saya masukan ke dalam video company profile ini 

yaitu tentang pengenalan sebuah toko pakaian yang berada di daerah 

Kiaracondong, Bandung. Saya mengambil konsep ini dikarenakan saya 

merasa orang-orang sekarang belum banyak mengetahui toko EXOTIC 
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INDONESIA tersebut. Karena banyaknya toko pakaian yang muncul di 

kota bandung. Maka dari itu saya mengangkat toko EXOTIC 

INDONESIA dengan membuat video company profile ini, agar orang-

orang lebih mengenalnya. 

 

2.1.3 Data Observasi Lapangan 

Saya akan mengunjungi toko tersebut agar bisa mendasari 

pembuatan video company profile ini. Hal itu dilakukan sejalan dengan 

pembuatan video company profile tersebut. 

 

2.1.4 Referensi 

Dalam pembuatan video company profile ini, saya mengacu pada 

beberapa refensi video company profile yang sudah pernah ada. Video 

company profile yang menjadi referensi saya antara lain. 

 

Gambar 2.1.4. Contoh Referensi company profile “COMPANY PROFILE C59 GARMENT” 

Sumber: Youtube.com 
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Gambar 2.1.5 Contoh Referensi company profile “ALLEIRA BATIK – COMPANY PROFILE” 

Sumber: Youtube.com 

 

 

 

Gambar 2.1.6. Contoh Referensi company profile “Astha Asiti – Company Profile” 

 Sumber: Youtube.com 
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Gambar 2.1.7 Contoh Referensi company profile “company profile dreamson konveksi” 

Sumber: Youtube.com 

 

2.2 Tinjauan Khusus 

2.2.1 Teori Video Company Profile  

Company profile adalah salah satu media public relations yang 

merepresentasikan sebuah perusahaan (Organisasi). Produk public 

relations tersebut berisi gambaran umum perusahaan, dimana perusahaan 

dapat memilih poin-poin apa saja yang ingin disampaikan secara terbuka 

kepada publiknya disesuaikan dengan kepentingan public sasaran dan 

sebagai paparan atau penjelasan mengenai perusahaan termasuk 

produknya secara verbal maupun dalam bentuk grafik yang meningkatkan 

corporate value (nilai-nilai perusahaan). Tujuannya adalah untuk 

menciptakan kepuasan public karena public akan puas jika kepentingannya 

terpenuhi. Salah satu contohnya adalah kepentingan untuk mendapatkan 

informasi tentang aktivitas perusahaan, dan lain lain. 
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2.2.2 Definisi Video Company Profile 

Video company profile berdasarkan teori yang dijabarkan oleh para 

ahli, penulis dapat mengartikan. Video company profile adalah sebuah 

rekaman yang ditayang kan di TV dan media audio visual lainnya, yang 

merepresentasikan sebuah identitas dan pencitraan yang baik terhadap 

suatu perusahaan. Company profile bentuk video ini, merupakan company 

profile yang lebih bersifat multimedia, dibangun dari sebuah storyline dan 

storyboard, disusun dari pengambilan gambar/syuting, dikombinasi 

dengan rangkaian logo, foto, teks, bagan, grafik, yang dijelaskan secara 

seimbang dengan backsound (Umumnya berdurasi singkat, terkait dengan 

titik jenuh, sehingga trend saat ini, company profile tidak berdurasi terlalu 

panjang berkisar 2–10 menit, sehingga pengkonsepan harus matang, 

artinya menyampaikan pesan yang jelas, dengan lebih sedikit tampilan 

agar hemat dalam durasi). Output untuk company profile jenis ini biasanya 

berbentuk file-file berekstensi video (.mpg, avi/yang kompatibel) dan 

dikemas dalam keeping VCD/DVD untuk kualitas yang lebih tinggi. 

Pengerjaan company profile jenis ini bersifat lebih kompleks dan 

melibatkan lebih banyak personil, antara lain: konseptor, scriptwriter, 

storyboarder, kameraman, editor, narrator, soundman, lightingman, dan 

pada kebutuhan tertentu membutuhkan Talent/Artis, Make-up Artist, dan 

Field Director. 

 

2.2.3 Tahap Pembuatan Video Company Profile 

Video Company Profile memiliki tahapan dalam proses 

pembuatannya, tahapan ini dibuat agar perancangan Video company 

profile lebih tersusun dengan baik dan proses pembuatan dalam sesuai 

dengan sasaran yang direncanakan. Tahapan pembuatan Video Company 

Profile diperjelas sebagai berikut : 
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1. Riset dan Analisis  

Analisis dan riset bisa disebut juga pematangan 

gagasan dengan cara pengumpulan data dan pengolahan 

daya yang berbentuk permasalahan, keunikan, kelebihan, 

kekurangan, situasi, dan kondisi, riset dan analisis sangat 

berperan penting didalam pembuatan Video Company 

Profile. 

 

2. Video Statement 

Video statement adalah ringkasan jalannya cerita 

dibuat dengan kata yang tidak bertele-tele dan disusun 

secara berurutan sehingga mudah dipahami maksud dan 

tujuan video, video statement ini bisa disebut juga 

sinopsis. 

 

3. Treatment 

Treatment bisa diartikan sebuah naskah kotor yang 

berisikan arahan bagi kameramen, tokoh, dialog, pengatur 

cahaya, dan pengisi suara secara garis besarnya saja tidak 

serinci pada naskah. 

 

4. Shooting List 

Shooting List atau pengambilan gambar adalah 

catatan yang berisi perkiraan apa saja gambar yang 

dibutuhkan untuk pembuatan film. Contohnya : (shoot1) 

Medium shoot karakter, (shoot2) close up karakter, 

(shoot3) full shoot karakter. 
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5. Storyboard 

Storyboard adalah sketsa gambar dengan diiringi 

penjelasan adegan yang disusun secara berurutan sesuai 

dengan video statement atau sesuai dengan alur cerita 

yang akan dibuat. Storyboard sebagai acuan dalam proses 

pembuatan video karena storyboard terdapat rancangan 

dalam pengambilan gambar. 

 

6. Editing 

Editing adalah proses menggerakan dan menata hasil 

rekaman gambar menjadi suatu tatanan baru dengan 

menambahkan atau memindahkan klip video atau klip 

audio, menerapkan colour correction, filter, trasisi antar 

gambar, dan visual effect. 

 

7. Finishing 

Finishing atau penyelesaian akhir dengan rendering. 

Rendering adalah proses akhir dalam editing yang 

bertujuan menyatukan seluruh hasil tatanan baru menjadi 

klip utuh yang tidak bisa di susun kembali atau dirubah 

kembali dengan format yang di inginkan seperti: AVI, 

WMP, MOV, MPEG, MKV, VOB, FLV, 3GP. 


