
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi  adalah hal mendasar  yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia hal tersebut muncul dan berkembang seiring dengan 

besarnya manfaat komunikasi  yang didapatkan oleh manusia. 

Manfaat komunikasi tersebut berupa dukungan identitas diri, untuk 

membangun kontak sosial dengan orang disekitar kita, baik itu lingkungan 

rumah, sekolah kampus, maupun lingkungan kerja.
1
 

Selain itu komunikasi digunakan untuk, menciptakan dan memupuk 

hubungan dengan orang lain, dan komunikasi dapat berkembang bertukarnya 

informasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Tindakan komunikasi dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara, ada yang dilakukan secara tidak 

langsung seperti komunikasi lewat medium atau lewat alat perantara seperti 

surat kabar, majalah, radio, film dan televisi. 

Manusia sudah sangat bergantung dan tidak bisa dipisahkan  dengan yang 

namanya media televisi. Televisi merupakan media massa yang sangat efektif 

didalam proses penyebaran informasi dalam bentuk audio-visual atau lewat 

gambar dan suara menjadi media televisi yang begitu diminati sebagian besar 

khalayak. Televisi memiliki peran yang sangat efektif dalam proses penyebaran 

Informasi dalam bentuk audio-visual atau lewat gambar dan suara menjadi 

media televisi yang begitu diminati sebagian besar khalayak. Televisi memiliki 

peran yang paling besar dan penting  didalam kegiatan penyebaran informasi 

dibanding lainnya. 

Televisi saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya didepan televisi 

dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan 

keluarga. Bagi banyak  orang televisi adalah teman, televisi menjadi cermin 

prilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu. Televisi mebujuk kita 
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untuk mengonsusmsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Televisi 

memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide tentang 

bagaimana kita ingin menjalani hidup ini. Ringkasnya, televisi mampu 

memasuki relung-relung kehidupan  kita dari yang lain. 

Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari jerman pada tahun 1884, 

namun baru tahun 1928 Vladimir Zworkyn (Amerika Serikat) menemukan 

tabung kamera atau iconoscope yang bisa menangkap dan bisa mengirim 

gambar ke kotak bernama televisi. Inoscope bekerja mengubah gambar optis 

kesinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan kedalam 

gelombang radio. Zworkyn dengan bantuan Philo Farnsworth berhasil 

menciptakan pesawat televisi pertama yang dipertunjukkan kepada umum pada 

pertemuan world’s Fair pada tahun 1939.
2
 

Kebanyakan televisi komersial stasiun dimiliki secara independen, tetapi 

banyak yang baik afiliasi dengan jaringan televisi atau dimiliki-dan-

dioperasikan (o-o) oleh jaringan televisi. Bentuk lain sebuah stasiun televisi 

dapat mengambil adalah pendidikan non-komersial (NCE) dan dianggap 

penyiaran public. Untuk menghindari konsentrasi kepemilikan media dari 

stasiun televisi, peraturan pemerintah kebanyakan Negara umumnya 

membatasi kepemilikan stasiun televisi dengan jaringan televisi atau media lain 

operator, tetapi peraturan ini bervariasi. Beberapa Negara telah mendirikan 

jaringan televisi nasional, dimana stasiun televisi masing-masing bertindak 

sebagai semata-mata sebagai pengulang program nasional. Di Negara-negara, 

stasiun televisi local tidak memiliki identifikasi stasiun dan, ari sudut panfdang 

konsumen, tidak ada perbedaan praktis antara jaringn dan stasiun, dengan 

hanya perubahan regional kecil dalam pemrograman, seperti berita televisi 

local. 

Dewasa ini semakin banyak TV komunitas bermunculan, TV komunitas 

hidup dari iuran anggota komunitasnya dan tidak diperbolehkan menayangkan 

iklan. Perkembangan termutakhir adalah bermunculan TV sekolah (TV 
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komunitas sekolah) yang sangat berguna bagi pelatihan anak didik terutama 

jurusan Ilmun Komunikasi dan Multimedia.
3
 

Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi 

perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

serta meningkatkan kualitas penjual untuk meningkatkan kegiatan pemasaran 

dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Menurut Henry 

Simamora, Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk 

menginformsikan (to inform), membujuk (to persuade), atau mengingatkan 

orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun 

rumah tangga.
4
 

Media audio visual menjadi salah satu pilihan yang baik sebagai 

penunjang promosi dan informasinya, sebab media audio visual adalah media 

yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar ini menjadikan media audio 

visual lebih komunikatif. Pengaplikasian ide kreatif yang kemudian dialog 

dengan berbagai aplikasi computer grafis sehingga dapat menghasilkan sebuah 

media promosi dan informasi yang terlihat menarik. Desain yang dihasilkan 

harus mewakili citra perusahaan, memberikan informasi kepada calon 

costumer menjadi efektif.
5
  

Suskatv adalah stasiun telivisi komunitas milik Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN SUSKA RIAU. Suskatv merupakan televisi yang tergolong 

baru yang mengudara di channel 52 UHF, dan dapat disaksikan di streaming 

Youtube di channel “suskatv official”. Untuk saat ini Suskatv sudah 

mempunyai beberapa program yang siap tayang diantaranya Syafaat, Bincang 

Suska, Cahaya Hati, Young Inspiration, DIY (Do it Your Self), Technews, Satu 

Jam Bersama Suska, Al-Tilawah, dan program berita Suska News. 

Sebagai televisi baru yang akan terus berkembang Suskatv tentu 

membutuhkan sebuah promosi dan pengenalan yang efektif dengan membuat 

                                                             
3 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Stasiun_televisi (diakses 23 juli 2017). 
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Photoholic Studio”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
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video profile (company profile) sebagai wadah persentasi baik ke lingkungan 

civitas akademika UIN SUSKA RIAU maupun ke masyarakat kota Pekanbaru. 

Perlunya dibuatkan video profile sebagai komunikasi audio visual untuk 

memberikan citra positif dan sebagai media persentasi untuk mengenalkan 

secara singkat dan padat akan sebuah organisasi televisi itu sendiri. Selain itu 

juga dapat dengan adanya program-program baru yang siap  tayang maka harus 

dilakukan promo program yang dikemas dalam video profile Suskatv. Suskatv 

juga mempunyai kru yang semua anggotanya dikategorikan berada dalam usia 

produktif, maka sangat menarik untuk melihat bagaimana ide dan kreatifitas 

yang lebih segar dan baru disajikan dalam bentuk komunikasi audio visual. 

Pembuatan video profile ini merupakan pembuatan video profile yang pertama 

yang dilaksanakan Suskatv dengan didukung peralatan dan sumber daya 

manusia yang memadai maka sangat menarik untuk diteliti bagaimana 

prosesnya. 

Proses produksi video profile atau company profile sangat menarik untuk 

diketahui bagaimana sebuah instansi dipersentasikan melalui sebuah media 

audio visual secara efektif, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai 

rujukan bagi masyarakat awam yang tertarik untuk melakukan pembuatan 

video company profile serupa mengingat dengan berkembangnya teknologi 

komunikasi dan informasi saat ini. 

ini merupakan fenomena menarik untuk mengetahui proses produksi video 

profile, maka  penulis meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah 

yang berjudul “Proses Produksi Video Profile SUSKATV”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya kesalah pahaman 

terhadap istilah – istilah dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu 

adanya penegasan istilah dalam judul penelitian ini, antara lain: 
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1. Proses Produksi Video 

Menurut Rachman
6
 dan Wahyudi

7
. Tahapan produksi terdiri dari tiga 

bagian utama yaitu: 

a. Pra-produksi 

pra-produksi adalah semua kegiatan sampai dengan pelaksanaan 

liputan (shooting). yang termasuk kegiatan praproduksi antara lain 

penuangan ide (gagasan) kedalam outline, pembuatan 

format/skenario/treatment, script, storyboard, program meeting, 

hunting (peninjauan lokasi liputan), production meeting, technical 

meeting, pembuatan dekor, dan lain-lain. 

b. Produksi 

Produksi adalah seluruh kegiatan liputan (shooting) baik di studio, 

dilapangan, atau di studio maupun dilapangan. Proses liputan 

(shooting) juga disebut taping. 

c. Pasca-produksi 

Pascaproduksi (penyuntingan) adalah semua kegiatan setelah 

liputan/shooting/taping sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap 

disiarkan atau diputar kembali. Yang termasuk kegiatan pascaproduksi 

antara lain editing (penyuntingan), manipulating (pengisian suara), 

subtitle, title, ilustrasi, efek, dan lain-lain. 

 

2. Video Company Profile 

Video profile adalah alat untuk memberikan citra positif perusahaan atau 

organisasi kepada klien prospek. Dalam tayangan audio visual ini informasi 

tentang organisasi baik lingkungan organisasi, dan komitmen terhadap 

pelanggan dapat ditampilkan secara lebih efektif melalui kombinasi shooting 

dengan narasi, keterangan teks, gambar ilustrasi serta animasi yang dapat 

menjelaskan suatu proses tertentu. Produktifitas dan harmoni kerja 

                                                             
6 Abdul Rachman, Dasar-Dasar penyiaran, (Pekanbaru: Unri Press, 2009), 74 
7 J.B. Wahyudi, Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1992) 
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ditampilkan dengan gambar-gambar suatu proses kerja dengan iringan 

musik yang sesuai.
8
 

3. Suskatv 

Suskatv adalah stasiun telivisi komunitas milik Fakultas Dakwah dan 

Ilmu komunikasi UIN SUSKA RIAU. Suskatv merupakan televisi yang 

tergolong baru yang mengudara di channel 52 UHF, dan dapat disaksikan di 

streaming Youtube di  channel “suskatv official”. Untuk saat ini Suskatv 

sudah mempunyai beberapa program yang siap tayang diantaranya Syafaat, 

Bincang-Bincang Suska, Cahaya Hati, Young Inspiration, DIY (Do it Your 

Self), Technews, Satu Jam Bersama Suska, Al-Tilawah dan program berita 

Suska News. Saat ini suskatv memberdayakan 43 orang kru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah : “Bagaimana Proses Produksi 

Video Profile Suskatv ? “. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Untuk mengetahui tujuan dari kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti adalah untuk mengetahui proses produksi video profile Suskatv 

b. Kegunaan penelitian  

1). Secara teoritis 

a) diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan proses 

produksi video profile. 

b) Dapat berguna bagi penulis dan pembaca untuk dapat menambah 

pengetahuan mengenai proses produksi video profile. 
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2). Secara Praktis 

Diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi yang 

berminat melakukan penelitian tentang proses produksi video profile atau 

company profile. 

3). Secara Akademisi 

Sebagai tugas akhir dalam menyelasaikan program strata satu (S1) 

guna memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi pada jurusan ilmu 

komunikasi UIN Suska Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan susunan penelitian ini, penulis menetapkan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber 

penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas 

data dan teknik analisis data 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Terdiri dari gambaran umum dan objek penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir 

dari penelitian tersebut. 


