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 BAB III 

KONSEP PERANCANGAN 

 

3.1 Strategi Pemecahan Masalah 

Proses analisis masalah dari judul Video Company Profile “Company 

Profile Mengenai Pengembangan Bisnis Pakaian” telah selesai, langkah 

kerja berikutnya membahas tentang pemecahan masalah perancangan video  

“ Company Profile Mengenai Pengembangan Bisnis Pakaian ” tersebut. 

Fungsi dari pemecahan masalah adalah untuk menentukan konsep visual, 

konten, dan efek visual apa saja yang akan digunakan dalam perancangan 

Video “ Company Profile Mengenai Pengembangan Bisnis Pakaian “ 

tersebut. Tahap awal dalam pemecahan masalah perancangan Video 

Company Profile dimulai dari keistimewaan perusahaan itu sendiri yang 

kemudian berlanjut pada konsep visual. Konsep Video Company Profile yang 

dipilih saya adalah Video Company Profile dengan penggunaan pendekatan 

reason-why.  Strategi pendekatan yang digunakan diharapkan dapat 

menimbulkan ketertarikan masyarakat. 

 

3.1.1 Strategi Pendekatan 5W1H 

Strategi pendekatan yang digunakan adalah strategi 5W1H, yaitu 

Who, What, Where, When, Why, dan How. Prinsip dasar strategi 

5W1H adalah setiap pertanyaan harus mendapat jawaban faktual 

sebagai berikut: 

1. What 

What dalam artian apa yang menjadi pokok permasalahan 

adalah EXOTIC INDONESIA membutuhkan Video Company 

Profile untuk menjadi sarana promosi. Maka dibuatlah video 
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company profile ini untuk memberi tahu  kepada masyarakat 

suasana dan apa saja produk yang ada di toko tersebut. 

 

 

2. Where  

Where dalam artian dimana letak toko EXOTIC INDONESIA 

yang akan dituju adalah Jl.Babakan Sari III No.198 Kiaracondong, 

Bandung. 

3. Who  

     Who dalam artian siapa yang terlibat dalam pembuatan video ini 

adalah EXOTIC INDONESIA dan Aris Wahyudi sebagai pemilik, 

dan yang menjadi targetnya adalah masyarakat kalangan pelajar 

dan mahasiswa. 

4. Why 

    Why dalam artian mengapa perancangan Video “ Company 

Profile Mengenai Pengembangan Bisnis Pakaian” perlu 

dilakukan? karena masyarakat membutuhkan informasi mengenai 

toko EXOTIC INDONESIA ini. Karena banyak orang-orang yang 

belum mengetahui toko tersebut, maka dibuatlah video Company 

Profile ini. 

 

5. When 

     When dalam artian kapan video company profile EXOTIC 

INDONESIA dibuat, yaitu pada bulan Juli – Agustus. 

 

6. How 

     How dalam artian bagaimana proses penyampaian video 

company profile EXOTIC INDONESIA agar masyarakat lebih 
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mengenal merek dan toko tersebut. Setelah video tersebut selesai 

dibuat, lalu dipromosikan atau ditayangkan melalui social media 

instagram (@exoticindonesia) 

 

3.1.2 Strategi Komunikasi 

Rancangan video “ Company Profile Mengenai Pengembangan 

Bisnis Pakaian” harus mampu untuk menyampaikan pesan kreatifitas 

bagi masyarakat. 

       3.1.3 Strategi Pesan 

1. Tujuan 

Tujuan pesan yang dalam perancangan Video Company 

Profile EXOTIC INDONESIA adalah mengenai sisi 

kreatifitas dari merek dan toko tersebut. 

 

2. Metode 

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pesan yang 

dibuat dalam perancangan Video “ Company Profile 

Mengenai Pengembangan Bisnis Pakaian ”, dimana dalam 

rancangan Video Company Profile dipaparkan fakta 

mengenai kreatifitas dari sang pembuatnya untuk 

menghasilkan toko yang menarik. 

 

3.1.4 Strategi Pemilihan Media  

Media yang saya pilih dalam Video “ Company Profile Mengenai 

Pengembangan Bisnis Pakaian ” adalah media digital berupa video. 

Media ini memiliki keunggulan sebagai media multimedia pada 

umumnya yaitu lebih akrab dengan masyarakat, sehingga publik dapat 

mengingatnya. 
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3.1.4.1 Isi video 

 Isi Video Company Profile ini yang berdurasi berkisar 5 menit 

dengan resolusi 1280 x 720 pixels, dengan kecepatan frame 24 fps. 

format output berupa MP4. 

 

3.1.4.2 Bumper 

Isi bumper yaitu dengan opening kurang lebih 30 detik, dengan 

resolusi 1280 x 720 pixels, dengan kecepatan frame 24 fps. 

 

3.2 Konsep Audio Visual 

Konsep yang digunakan dalam pembuatan Video “ Company Profile 

Mengenai Pengembangan Bisnis Pakaian ” diambil dari keunggulan merek 

dan toko yang menjadi acuan bagi perancangan video company profile. Tahap 

ini merupakan tahap awal dalam perancangan karya multimedia. 

 

3.2.1 Konsep Audio 

Audio merupakan element dasar yang sangat vital dalam sebuah 

video company profile, tanpa audio visual yang akan di presentasikan 

terasa hambar dan membosankan. Untuk mendapatkan video company 

profile yang menarik minat audiance diperlukannya audio yang baik 

dan backsound yang selaras dengan tema dan konsep. 

 

       3.2.2 Konsep Efek Visual 

Konsep transisi yang digunakan pada perpindahan setiap scene 

pada video company profile ini adalah : 

 

1. Transisi cut to cut : Transisi yang secara langsung dapat 

menghubungkan dua situasi secara cepat. 
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2. Transisi diassolve : Transisi yang dihasilkan dengan cara 

melakukan fade-out dari scene sebelumnya sembari 

melakukan fade-in pada scene berikutnya. Dua scene 

tersebut beberapa saat bertumpuk, scene pertama berangsur 

hilang dan diganti oleh scene yang berikutnya. 

3. Transisi cross effect : Efek transisi yang digunakan adalah 

keluar secara : pann left, pann right, zoom-in dan zoom-out 

secara cepat, sehingga memperlihatkan pertukaran gambar 

yang sangat cepat. Dengan variasi frame pada tampilan 

visual nya. 

 

3.2.3 Konsep Videografi 

Konsep Videografi yang sering digunakan dalam pembuatan video 

company profile menggunakan teknik angle pan left, pan right, tilt up, 

tilt down untuk mendapatkan kesan angle yang seimbang dan tidak 

monoton. Dalam teknik wawancara menggunakan frame medium close 

up. 

 

Gambar 3.2.3. Contoh Visual “Pan Left Angle” 
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3.2.4 Tipografi 

Tipografi dalam perancangan Video company profile ini berperan 

untuk membantu memperkuat kesan yang ingin ditonjolkan dalam 

konsep video company profile tersebut. 

 

3.2.4.1 Lemon Milk 

 
Gambar 3.2.4.1 Gambar bentuk huruf Lemon Milk 

Sumber : fontriver.com 
 

 

Gambar 3.2.4.2 Gambar bentuk huruf Lemon Milk 

Sumber : fontriver.com 

 

3.3 Teknis Pengerjaan Visual 

Teknis pengerjaan visual dalam perancangan karya multimedia 

merupakan hal utama dalam menuangkan ide dan konsep pada perancangan 

Video “ Company Profile Mengenai Pengembangan Bisnis Pakaian”. 
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3.3.1 Perumusan Isi Video 

Pesan dalam video company profile merupakan hal utama 

dalam perancangan video company profile, karena bentuk/isi video 

tergantung pada pesan yang ingin disampaikan. Isi video dirumuskan 

dalam beberapa bagian, dimulai dengan bagian bumper in, dilanjutkan 

dengan opening berupa cuplikan beberapa shot produk EXOTIC 

INDONESIA dilanjutkan dengan Interview dari Owner. Isi video 

dilanjutkan dengan shot beberapa lokasi . Kemudian ditutup dengan 

bumper. 

3.3.2 Pencarian Data 

Data yang dikumpulkan dalam perancangan Video Company 

Profile ini mengacu pada beberapa teknik pengumpulkan data, yaitu 

wawancara, pengambilan foto, video, dan audio. 

3.3.2.1 Wawancara 

Proses wawancara dilakukan untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan berupa informasi-informasi dapat diangkat dalam video 

company profile dan segala sesuatu yang dibutuhkan berupa data-

data tertulis. 

3.3.2.2 Pengambilan Foto dan Video 

Tahap pengambilan foto dan video yang dilakukan dalam 

pencarian data dilakukan dengan mengabadikan berbagai kegiatan 

yang dilakukan selama pengerjaan video company profile.. 

3.4 Konsep Produksi  

Proses produksi dari sebuah video company profile dimulai dari 

tahap Pra produksi, produksi, pasca produksi, dan akan menghasilkan 

output berupa video berformat MP4, yang mana akan dijelaskan sebagai 

berikut : 
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3.4.1 Pra Produksi 

Pra Produksi merupakan tahapan perencanaan. Secara 

umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses 

produksi (shooting film atau video). Langkah pra produksi dalam 

sebuah perancangan Company Profile terbagi dalam beberapa 

bagian, dan akan dijelaskan sebagai berikut : 

3.4.1.1 Story Line 

Scane Timing/Waktu Video Audio 

1 00.00 – 00.38 Opening 

Memperlihatkan sign toko dan 

beberapa macam produk pakaian 

Musik 

2 00.40 – 02.30 Wawancara dengan owner 

tentang pengenalan EXOTIC 

INDONESIA dan beberapa stock 

shot untuk memperlihatkan isi 

toko dan konveksi 

Musik 

3 02.46 – 03.00 Stock shot aktifitas konveksi, 

memperkenalkan proses 

pengerjaan 

Musik  
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4 03.00 – 05.33 memperkenalkan beberapa 

produk yang sudah dibuatnya, 

perkembangan bisnis dari awal 

sampai sekarang, harapan owner 

untuk EXOTIC kedepannya 

Penutup 

Musik 

Tabel 3.4.1.1. Story Line 

 

 

 

 

3.4.1.2 Story Board 

Story Board merupakan suatu gambar/sketsa yang 

dibuat di setiap scene  untuk menentukan keterangan 

proses take shot gambar berdasarkan durasi, camera angle, 

lokasi dan waktu pelaksanaan shoting. 

Scene 1  00 : 00 : 38 : 00       Keterangan                  Camera 

 

 

 

 

 

 Sound 

 

 Effect 

 

 

 

 

Musik 

Cut to cut – Cross Dissolve 

Opening  dengan 

pengambilan gambar 

sign toko dan 

beberapa produk 

pakaian 

moving 
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Scene  2  00 : 02 : 10 : 00        Keterangan                     Camera 

 

 

 

 

 

 Sound 

 

 Effect 

 

Scene 3  00 : 03 : 10 : 00        Keterangan                       Camera 

 

 

 

 

 

 Sound 

 

 Effect 

 

 

Scene  4  00 : 03 : 22 : 00        Keterangan                      Camera 

 

 

 

 

 

 Sound 

Musik + Narasumber 

Warp Stabilizer, Cross Dissolve 

Pengambilan gambar 

Owner untuk 

memperkenalkan diri 

dan menjelaskan 

nama EXOTIC 

tersebut 

Still (diam) 

Stock Shot: Pan left, 

right 

Musik dan narasi dari narasumber 

Cross Dissolve, cut to cut 

Pengambilan gambar 

konveksi dan aktifitas 

pegawai sampai tahap 

produksi 

Pan right, left, zoom 

in 

Musik + Narasi Narasumber 

Pengambilan gambar 

produk selain merek 

EXOTIC 

Still (diam) 
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 Effect 

 

 

Scene  5  00 : 03 : 35 : 00        Keterangan                      Camera 

 

 

 

 

 

 Sound 

 

 Effect 

 

 

Scene 6  00 : 04 : 05 : 00        Keterangan                       Camera 

 

 

 

  

 

 Sound 

 

 Effect 

 

 

 

 

Stop Motion 

Musik 

Warp stablizer 

Pengambilan gambar 

produk kaos 
Angle pan right, left 

Narasi & musik 

Cut to cut, cross dissolve 

Penutup dengan 

menceritakan 

perkembangan bisnis 

dan harapan 

kedepannya untuk 

EXOTIC 

Close up, kamera still 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3.4.2 Produksi 

Produksi merupakan proses merekam kejadian langsung, adegan 

animasi dan suara pada film, video tape atau DV dengan menggunakan 

kamera untuk menghasilkan footage/clip. Proses produksi merupakan proses 

inti dalam perancangan video company profile, dijelaskan sebagai berikut : 

 

3.4.2.1 Pengambilan Gambar ( Shooting ) 

Shooting dilakukan dengan kamera untuk mendapatkan 

visual yang sesuai dengan konsep perancangan suatu video. Proses 

shooting dilakukan mengikuti acuan story line, script, story board 

yang telah dibuat pada proses pra produksi. Proses ini merupakan 

proses inti dalam suatu produksi video. 

 

3.4.2.2 Catatan Waktu Shooting 

Catatan waktu disetiap adegan yang diambil sangat 

diperlukan untuk memudahkan sutradara dalam melakukan 

pengarahan selama proses shooting guna menghindari terjadinya 

kesalahan maupun gangguan agar proses shooting berjalan baik, 

efektif dan efisiensi dalam segala aspek. 

 

3.4.3 Pasca Produksi 

3.4.3.1 Capturing 

Proses Capturing merupakan proses memindahkan data 

video yang dicapture dari kamera kedalam komputer untuk 

dilakukan proses pemilihan stock shoot. 
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3.4.3.2 Editing 

Proses Editing merupakan proses penyusunan videoklip-

klip yang dihasilkan dari proses shooting untuk Mendapatkan alur 

cerita yang sesuai dengan konsep dengan menambahkan visual 

effects, colour correction, title dan soundtrack dan menjadikan 

video yang dihasilkan menjadi lebih menarik dan kreatif. Berikut 

di jelaskan software atau aplikasi pendukung yang digunakan 

selama proses editing dalam perancangan Video “Company Profile 

Mengenai Pengembangan Bisnis Pakaian”  : 

1. Adobe Premiere CC 2015 

2. Adobe Photoshop CC 2015 

3. Adobe After Effect CC 2015 

4. Garage Band 

3.4.3.3 Mixing Audio 

Proses mixing dilakukan untuk mendapatkan kualitas suara 

dari voice offer yang baik dan jernih serta penggabungan dari suara 

hasil rekaman dan backsound yang seimbang dan harmoni. Proses 

ini juga dilakukan menggunakan software atau aplikasi audio 

editing. 

 

3.4.3.4 Rendering 

Proses ini merupakan tahapan akhir dalam proses editting, 

dalam proses rendering semua hasil dari footage atau klip yang 

telah di edit akan di satukan dalam format output MP4, MPEG-2 

dan Mov. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama sesuai 

dengan durasi video yang di inginkan. 


