
 
 

9 
 

BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab III merupakan, tinjauan pustaka, penulis menerangkan tentang 

penjelasan-penjelasan mendetail beserta sumber-sumber teoritis yang berkaitan 

dengan pengerjaan menjadi editor Dalam video Company Profile “CV. NIAGA 

JAYA” yang telah dilaksanakan di kantor CV. NIAGA JAYA.  

 

3.1  Pengertian Video  

Menurut Heru Effendy dalam bukunya yang berjudul Mari Membuat Film 

(2009 :10) video adalah format berbahan dasar pita magnetik ini mulai dikenal 

luas di seluruh dunia pada paruh kedua periode 1970-an, baik untuk keperluan 

profesional seperti stasiun televisi maupun keperluan pribadi. Pita magnetik yang 

terdapat dalam kaset video bisa merekam gambar dan suara dengan baik, 

sementara film hanya dapat merekam gambar. Untuk suara digunakan media 

rekam lain semisal DAT (digital audio tape). Kelemahan sistem analognya 

membuat pemakaian video untuk keperluan professional terhambat. Di periode 

tahun 1960 sampai 1980, nyaris semua stasiun televisi di dunia (termasuk TVRI 

yang mulai beroperasi tahun 1980) menggunakan kamera 16 mm untuk merekam 

program acaranya. Mereka juga memiliki sendiri studio pemroses film 16 mm 

berikut mesin editingnya. Hal ini tidak ditemui di stasiun televisi swasta nasional 

Indonesia yang baru beroperasi di era 1990-an. Dimulai dengan RCTI tahun 1989, 
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SCTV, dan TPI tahun 1990. Di kala itu, video sudah lazim digunakan untu 

keprluan produksi dan editing materi tayangan televisi. 

Seperti juga film, video terdiri dari berbagai jenis untuk berbagai keperluan 

yaitu U Matic, Betacam SP, Digital Betacam, Betamax, VHS, S-VHS, Mini DV, 

DV, DVCAM, dan DVCPRO. U Matic merupakan jenis video professional untuk 

keperluan televise sampai era 1980-an. Begitu format Betacam SP yang 

kualitasnya jauh lebih baik masuk ke Indonesia di kurun waktu 1990-an, U-Matic 

pun ditinggalkan orang. Menjamurnya jenis Betacam SP juga didukung oleh 

perkembangan alat editing yang memakai teknologi digital. Digital Betacam 

muncul menyempurnakan format Betacam SP degan teknologi digital, umumnya 

digunaka untuk keperluan iklan televisi.  

Sedangkan untuk keperluan pribadi, format video kerap dipakai 

menggunakan alat yang popular dikenal sebagai handycam. Betamax dan VHS 

adalah jenis awal dari sejarah perkembangan tontonan video di rumah (home 

video). Sejalan dengan perkembangan zaman, Betamax tidak lagi diproduksi 

sehingga VHS menjadi satu-satunya jenis video untuk keperluan home video. 

Kemudian muncul S-VHS sehingga format ini sering digunakan untuk keperluan 

semiprofessional seperti dokumentasi pernikahan. Sekalipun demikian, 

kualitasnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Betacam SP. 

Seiring dengan perjalanan waktu, kemudahan pengoperasian kamera 

menjadi salah satu factor penting dalam memilih format video, khususnya untuk 

pasar kaum nonprofessional alias awam. Semenjak tahun 1995, pasar dunia mulai 

dibanjiri dengan teknologi DV (digital video). Salah satu ciri utama teknologi ini 
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adalah digunakannya CCD. CCD atau charged couple device adalah chip 

elektronik yang peka cahaya. Tugasnya mengubah cahaya yang masuk menjadi 

sinyal digital untuk kemudian disimpan ke dalam pita bentuk sinyal video. Format 

yang masuk kategori DV adalah Mini DV, DV, DVCAM, dan DVCPRO. 

Teknologi Mini DV, DV, dan DVCAM dikembangkan dan dipopulerkan di 

Indonesia oleh Sony Corporation. Sedangkan DVCPRO dikembangkan oleh 

Panasonic. Dari keempat format ini, Mini DV adalah yang terpopuler karena 

kameranya yang berukuran kecil, ringan, dan sangat mudah dioperasikan. 

Kualitas lebih baik diperoleh dari jenis DV, dengan ukuran kamera dan 

kaset yang lebih besar dibandingkan Mini DV. Ketimbang Mini DV, DV bisa 

merekam gambar dengan lebih tajam. Kemudian DVCAM datang 

menyempurnakan teknologi DV. Dengan kamera dan ukuran kaset yang lebih 

kecil dan ringan dibandingkan Digital Betacam, DVCAM mampu menghasilkan 

gambar yang boleh dibilang setara dengan Ditigal Betacam yang jadi langganan 

kaum profesional. Sampai buku ini selesai ditulis, format DVCAM masih sangat 

jarang dipakai di Indonesia karena harga kamera yang relatif mahal dan jenis 

kaset yang tidak kompatibel dengan format yang telah ada, Digital Betacam. 

Selain soal jenis, kompatibilitas juga mesti dipertimbangkan. Format yang 

dikembangkan oleh Panasonic, yakni DVCPRO, tidak kompatibel dengan ketiga 

format lain yang dikembangkan oleh Sony Corporation. Artinya, baik kamera 

maupun player DVCPRO tidak bisa digunakan untuk merekam dan memutar 

ulang format selain DVCPRO, begitu juga sebaliknya. Di Indonesia, stasiun 
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televisi Metro TV menggunakan format DVCPRO untuk merekam gambar, 

sementara penayangannya menggunakan format Betacam. 

Perkembangan metakhir dari teknologi video adalah HDTV (Hi Definition 

Television). Format ini masih sangat jarang dipakai di dunia. Format ini adalah 

upaya kelompok video untuk mensejajarkan diri dengan kualitas gambar yang 

menjadi keunggulan film. Kelak semua televise di dunia akan menggunakan 

format ini. Jepang telah mulai menggunakannya secara terbatas. Kabarnya George 

Lucar memproduksi film terbarunya dengan menggunaan HDTV.  

 

3.2  Company Profile 

Company profile merupakan perpanjangan dari rencana bisnis, 

perbedaannya hanya apa yang dipresentasikan fakta aktual dan pencapaian 

perusahaan bukan sekedar gambaran kesuksesan dari perencanaan bisnis yang 

sedang atau akan dilakukan (www.companyprofile.co.id). Company profile yang 

akan dibuat harus menarik pihak-pihak lain, dengan maksud kita membuat sebuah 

profil perusahaan yang memiliki pandangan luas terhadap objektivitas dan 

kebutuhan informasi yang relevan. Buatlah ekspektasi dan kebutuhan yang 

mencerminkan semua hal dapat tercapai oleh perusahaan anda. Berikut 4 hal 

penting yang harus diperhatikan kenapa kita harus membuat company profile: 

1. Tujuan 

Tujuan utama dalam membuat company profile yang baik adalah untuk 

mendekati pelanggan potensial dengan memasukan kelebihan perusahaan 

meliputi kapasitas, kualitas, kebutuhan financial, pengalaman dan untuk 

http://www.companyprofile.co.id/
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memperlihatkan kemampuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis usaha 

dalam kepercayaan. Ide yang melatarbelakangi dalam pembuatan company 

profile adalah untuk meyakinkan pasar potensial dan memberikan informasi 

yang relevan sebagai upaya penawaran. Company profile dapat meningkatkan 

perbandingan nilai terhadap kompetitor dengan mempengaruhi secara positif 

keputusan pelanggan potensial untuk memulai sebuah bisnis. Pandangan 

pelanggan potensial terhadap perusahaan dipengaruhi oleh bagaimana 

perusahaan anda bisa memenuhi kebutuhan pelanggan potensial tersebut. 

2. Isi 

Isi dalam sebuah company profile atau profil perusahaan anda harus 

bermaterikan pengenalan, data perusahaan, struktur dan infrastruktur. Hal yang 

paling penting dalam membuat sebuah company profile adalah memperkenalkan 

produk, kualitas, perlengkapan, pengalaman, program jangka pendek dan 

panjang serta referensi perusahaan anda dengan jelas serta professional. Dan 

sangat professional untuk memperkenalkan company profile dengan 

menggunakan pernyataan misi-misi perusahaan. Ada beberapa elemen dasar 

pada isi suatu company profile atau profil perusahaan yang harus dipahami dan 

dimengerti. Pertama adalah pelajari bahwa company profile dapat digolongkan 

untuk golongan atau kelompok tertentu, misal company profile untuk jajaran 

direksi tentu berbeda isi dan design bentuknya dengan company profile untuk 

menjaring kelompok atau pelanggan baru. Pada dasarnya inti dari isi dasar profil 

perusahaan seperti visi misi, sejarah dan pencapaian-pencapaian, baik itu dalam 

waktu dekat atau dalam jangka waktu yang panjang 
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3. Kemasan 

Company Profile mencerminkan perusahaan anda, hal tersbut sangat penting 

untuk dipersiapkan secara professional. Hal dalam membuat company profile 

memerlukan penataan yang baik, tanpa kesalahan ketik, pencetakan 

menggunakan kertas berkualitas serta lebih kepada warna dan struktur company 

profile. Dalam mempresentasikan sebuah company profile memerlukan 

imajinasi dan kreativitas sepenuhnya. halaman dalam pembuatan company 

profile bisa berupa 12 halaman atau maksimum 15 halaman, perhatikan bila 

halaman anda terlalu banyak atau sedikit akan mempengaruhi pelanggan 

potensial dalam membaca dan memahami isi company profile. Ikuti teori AIDA 

(Attention, Interest, Decision, Action) langkah demi langkah, serta lakukanlah 

dengan cara yang informatif. 

4. Momentum 

Kapan mengirimkan sebuah company profile kepada pelanggan potensial, 

waktu menjadi sangat penting. Jangan mengirimkan company profile beserta 

brosur untuk pemberitahuan. Dengan company profile anda dapat melakukan 

pendekatan dengan pasar potensial secara lebih baik, benar dan sopan, dengan 

kata lain berkontribusi secara positif. Jangan membuat company profile hanya 

untuk saat-saat tertentu namun buatlah untuk beberapa tahun kedepan. Membuat 

company profile anda up to date merupakan hal yang baik dalam bisnis, promosi 

dan mencitrakan profil perusahaan. 

 

 



15 
 

3.3  Editing 

Menurut Dadan Effendi dalam bukunya yang berjudul “Berwiraswasta 

Dengan Kamera Video” (1993: 107) editing adalah pelaksanaan penyusun gambar 

hasil shooting dilapangan maupun studio. Dalam editing ini seluruh gambar hasil 

shooting dirangkai menjadi satu film yang utuh yang telah memiliki makna yang 

sesuai tujuan pembuat film tersebut. 

Dalam suatu tim pembuat film yang lazim disebut kerabat kerja, editor ada 

yang mulai bertugas sejak film tersebut mulai dikerjakan. Pada saat itu editor 

sudah mendapat gambaran utuh mengenai isi dan maksud dari film tersebut, 

namun ada juga editor yang bertugas setelah film tersebut selesai shooting, dia 

mencoba merangkai filmnya berdasarkan skenario. Untuk pembuatan film semi 

dokumenter, tugas editor tidak jarang dirangkap oleh sutradara, bahkan untuk 

jenis video dokumenter seperti peresmian, pernikahan dan lain-lain editornya 

dirangkap oleh juru kamera yang juga sutradaranya. 

Keterkaitan kerja antara juru kamera, editor dan sutradara adalah sangat 

tinggi. Saling pengertian diantara ketiganya merupakan dasar kerja yang sangat 

penting dalam proses pembuatan sebuah film dibanding dengan pembuatan film 

yang menggunakan celluloid maka proses editing yang menggunakan pita video 

sebenarnya terasa lebih komplek. 

Editing dengan bahan celulloid, film (negatif atau positif) hasil shooting 

benar benar dipotong dan disambung, tetapi editing dengan pita video adalah 

memindahkan gambar dari hasil shooting ke master copy.  
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Setiap kali juru kamera menekan tombol rekam dan kemudian 

menghentikan perekaman disebut shot duration, hasilnya dinamakan 1 shot. 

Kumpulan beberapa shot yang terkait erat jalan ceritanya disebut 1 scene ini 

disebut sequence dan kumpulan sequence disebut Continuity atau film. Susunan 

shot, scene, sequence sehingga menjadi film ini dibuat berdasarkan isi, maksud, 

pesan serta irama seluruh film. Dengan demikian nyatalah bahwa editing 

merupakan proses kreatifitas dalam pembuatan sebuah film. 

Perpindahan shot juga dapat dilakukan dengan pengaburan lensa, contohnya 

LS petani yang sedang bekerja disawah, Pan. Laki-laki tersebut menuju ke 

pondok sawah mengambil gelas dan minum, kamera zoom in to CU laki-laki lain 

yang dari kabur ke jelas lalu zoom out to LS laki-laki lain diruang kantor yang 

megah. 

 


