
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Teknologi multimedia merupakan  profesi baru yang sedang dibutuhkan 

pada saat sekarang dan yang akan datang. Imajinasi yang kuat diperlukan di 

bidang ini untuk membayangkan, melihat profesi, menciptakan apa  yang tidak  

terbayangkan oleh kebanyakan orang saat ini. Ciri-ciri perkembangan media 

informasi saat ini sudah tidak lagi terbatas pada sebuah konsep ruangan saja, 

tetapi mengarah pada sebuah pengalaman media informasi dimana teknologi 

memungkinkan media industri untuk memproduksi media informasi yang lebih 

beragam, setidaknya terlihat dari media yang tidak hanya tersedia dalam bentuk 

audio, visual, audio visual, hingga online. 

 Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 atau UU ITE mengatakan 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah 

baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan 

hubungan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian 

cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban 

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan pesat di kantor 

samsat luwu utara diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai 

penunjang kegiatan operasional dalam menghasilkan suatu informasi. Setelah 

adanya video profil kantor ini sistem informasi harus diperhatikan dari segi 

pemanfaatan dan pengamanan yang tepat, agar hasil yang dicapai dapat sesuai 

dengan tujuan yang memenuhi kebutuhan pengguna teknologi itu sendiri. 

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi, termasuk mendapatkan, menyusun, 

memproses, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan harus 

relevan, akurat dan tepat waktu sehingga bisa digunakan untuk keperluan 

masyarakat. 
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Kantor SAMSAT Luwu Utara adalah salah satu kantor yang terletak dijalan 

Taman Siswa, Nomor 01, Kelurahan Kappuna, Kecematan Masamba, Kabupaten 

Luwu Utara. Dengan luas bangunan 550 m persegi dan mempunyai jumlah 

pekerja tiga belas orang  ASN (Apratur sipil Negara), empat orang OS (operating 

system), dua orang CS (Call Center SAMSAT), sembilan orang Polisi, lima orang 

PHL (Pegawai harian lepas), dan dua orang Jasa Raharja. Pada tahun 2004 kantor 

SAMSAT Luwu Utara didirikan karna potensi PKB (pajak kendaraan bermotor) 

dikarenakan Luwu Utara cukup besar, dikarenakan sebelum tahun 2004 wajib 

pajak harus kekota Palopo untuk membayar pajak yang jaraknya cukup jauh 

kurang lebih 70 km.  

Pada Kantor SAMSAT Luwu Utara, pembuatan video profil ini bertujuan 

agar masyarakat mudah mengetahui dan mendapatkan informasi tentang system 

yang merupakan hal penting untuk diberikan kepada masyarakat. Sehingga 

masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang tata cara pengurusan di 

Kantor SAMSAT segera dengan mudah mengetahuinya. Biasanya informasi 

mengenai kantor didapatkan pada saat kita berkunjung dikantor saja, Namun 

walaupun telah berkunjung dikantor tersebut tetap masih banyak masyarakat yang 

belum mengetahui secara detail mengenai cara pendaftaran atau pengurusan 

dikantor tersebut.  

Oleh karena itu, maka diperlukan video untuk menyampaikan informasi 

secara lengkap karna didalam sebuah sistem berbasis tiga demensi (3D) yang 

dapat membantu memberikan solusi atas masalah yang ada, yaitu dengan 

memanfaatkan proses pembutan video dan profil. Dengan adanya video profil 

Kantor SAMSAT ini akan memudahkan mengetahui Kantor SAMSAT Luwu 

Utara, dengan adanya profil kantor SAMSAT Luwu Utara pihak kantor lebih 

mudah untuk menyampaikan atau memperlihatkan kepada masyarakat tentang tata 

cara pendaftaran dan pengurusan dalam wilaya Kantor SAMSAT Luwu Utara.  

dengan adanya video profil kantor ini dapat dijadikan sebagai media informasi 

bagi Kantor SAMSAT yang terletak di Luwu Utara.  

Permasalahan yang dibahas diatas yang diharapkan mendapatkan solusi 

yang tepat untuk memperbaiki sistem informasi pelayanan Kantor SAMSAT di 

Luwu Utara, maka penulis ingin membuat suatu animasi 3D yang nantinya akan 
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membantu pihak kantor dalam memperkenalkan profil, visi, dan misi kepada 

masyarakat dengan mengangkat judul dalam sebuah tugas akhir “Visualisasi 

Profil Kantor SAMSAT Luwu Utara Berbasis Tiga Dimensi (3D) . “ sehingga 

dapat membantu pihak perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Membuat Sistem Informasi Video Profil 

Kantor SAMSAT Luwu Utara Berbasis Tiga Dimensi (3D).  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas maka penulis ingin membuat 

Sistem Informasi Visualisasi Profil Kantor SAMSAT Berbasis Tiga Dimensi (3D). 

1.4 Manfaat Penelitan 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat yang diperoleh peneliti adalah kemampuan berpikir mengenai 

penerapan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan kedalam penelitian 

yang sebenarnya. 

2. Manfaat Bagi Kantor SAMSAT Luwu Utara. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan sebagai 

bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang di 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

 

3. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain yang yang 

mengambil topik yang sama sebagai bahan perbandingan untuk pengembangan 

penelitian ini. 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori yaitu penjelasan materi-materi yang dikaji dan digunakan untuk 

merancang sesuatu yang akan dibangun atau kajian materi-materi yang diambil 

dari buku, internet dan media cetak lainnya. 

1. Pengertian Pembuatan Video Profil. 

  (Arsyad A, 2011) menyatakan bahwa video merupakan gabungan beberapa 

banyak frame yang diproyeksikan secara mekanis menggunakan media digital. 

Sedangkan (Haryoko, 2012) Video Profil adalah media yang sangat efektif yang 

digunakan mempromosikan daerah, produk, dan mempromosikan suatu 

perusahaan tertentu.  Video profil atau istilah lainnya company profil merupakan 

solusi kreatif dan inovatif untuk berbagai kebetuhan, terutama untuk kebutuhan 

mempromosikan. Video profile adalah sebuah rekaman yang ditayangkan di 

media audio dalam bentuk visual lainnya, dimana digunakan untuk isi dari profil 

suatu instansi daerah bahkan objek wisata. 

 Sedangkan (S. Jarwati, dkk. 2013) dalam artikel yang berjudul “Pembutan 

Video Profil Akademi Kebidanan Mitra Usadha Berbasis Multimedia” yang ada 

di jurnal Jurnal IJCSS menjelaskan bahwa Teknologi informasi berbasis 

multimedia di dalam bidang pemasaran sangat berperan penting, Video Profil 

merupakan media yang sering digunakan untuk mempromosikan semua bidang 

baik itu perusahaan, produk, hingga promosi untuk potensi daerah yang akan 

berguna bagi masyarakat dalam mencari informasi karena efektif dalam 

penggunaannya. 

 Goenawan, dkk (2013) dalam artikel yang berjudul “Perancangan Video 

Promosi Pulau Bawean Beserta Media Pendukungnya” yang ada di Jurnal DKV 

Adiwarna menjelaskan bahwa media promosi sangat berperan dalam 

memperkenalkan sebuah produk agar konsumen menginginkan produk tersebut 

 Sedangkan (Arsyad A,2011) menyatakan bahwa video merupakan gabungan 

beberapa banyak frame yang diproyeksikan secara mekanis menggunakan media 

digital. Sedangkan (Haryoko, 2012) Video Profil adalah media yang sangat efektif 
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yang digunakan mempromosikan daerah, produk, dan mempromosikan suatu 

perusahaan tertentu.  Video profil atau istilah lainnya company profil merupakan 

solusi kreatif dan inovatif untuk berbagai kebetuhan, terutama untuk kebutuhan 

mempromosikan. Video profile adalah sebuah rekaman yang ditayangkan di 

media audio dalam bentuk visual lainnya, dimana digunakan untuk isi dari profil 

suatu instansi daerah bahkan objek wisata 

Pembuatan adalah kegiatan menciptakan memproses sesuatu kegitan ini 

bertujuan untuk menciptakan sesuatu denga beberapa cara atau langkah yang 

sesuai dengan benda yang akan dibuat, Video merupakan teknologi yang gunanya 

menangkap, merekam memproses mentranmisikan serts menata ulang gambar 

bergerak untuk lebih jelas lagi simaklah pengertian video, Profil merupakan 

menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan guna mendukung berbagi 

aktivitas, Khususnya dalam langka menyebarkan informasi mengenai perubahan. 

Dari beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa Video Profil 

merupakan gabungan beberapa banyak frame yang diproyeksikan secara mekanis 

menggunakan media digital kemudian media yang sangat efektif yang digunakan 

mempromosikan daerah, produk, dan mempromosikan suatu perusahaan tertentu.  

2. Tiga Dimensi (3D) 

Menurut Pramudia (2016) animasi 3D adalah animasi yang dibuat 

berdasarkan sumbu x,y, dan z. objek dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. 

Animasi 3D pada umumnya dikerjakan melalui computer dan sudah berupa file 

digital. Walaupun begitu, sketsa manual sangat diperlukan dalam animasi 3D 

untuk dijadikan sebagai acuan. Kelebihan dari animasi 3D adal lebih realistis, 

banyaknya elemen yang dapat digunakan kembali (reusable), serta proses animasi 

yang lebih cepat. Sementara itu, kekurangan animasi 3D terdapat pada mahalnya 

modal yang diperlukan. 

Sedangkan menurut Victor Waeo dkk (2016) animasi 3D adalah animasi 

yang berwujud 3D. meskin bukan dalam 3D yang sebenarnya, yaitu bukan sebuah 

objek 3D yang dapat disentuh dan dirasakan wujud fisiknya, namun dalam wujud 

3D dalam layer kaca 2D (media layer TV, bioskop computer, proyektor, dan 

media sejenisnya). Animasi 3D selain memiliki kedua dimensi tersebut juga 
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memiliki kedalaman (Z). animasi 2D bersifat datar (flat), sedangkan animasi 3D 

memiliki kedalam (volume) bentuk. Animasi 3D dapat didepenisikan sebagai 

animasi yang dapat dilihat dari berbaagai sudut pandang (point of view). 

Berdasarkan dari dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 3D 

adalah sebuah animasi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan juga 

dapat dirasakan wujud fisiknya. 

a. Augmented Reality (AR) 

Augmented Reality merupakan sebuah terobosan dan inovasi di bidang 

multimedia dan image processing yang sedang berkembang. Teknologi ini 

mampu mengangkat benda yang sebelumnya datar atau dua dimensi seolah-olah 

menjadi nyata, bersatu dengan lingkungan sekitarnya. 

Azuma 1997 (dalam Arifitama, 2017;1) menyatakan bahwa Augmented 

Reality merupakan pengembangan dari virtual reality memiliki konsep yang 

berbeda. Ketika virtual reality menarik pengguna seakan masuk  ke dalam 

lingkungan 3 dimensi, maka Augmented Reality menambahkan realita yang ada 

dan nyata di dunia  kita dengan objek yang terangkat (augmented), dimana 

teknologi ini seakan menghilangkan dunia maya 3 dimensi, menyatu dengan dunia 

nyata. 

Teknologi Augmented Reality adalah sebuah pencitraan benda maya 2 

dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan kedalam dunia nyata. Dengan kata 

lain ada sisipan benda maya pada keadaan nyata yang dapat dilihat dari sebuah 

layar dengan inputan perekaman dari sebuah kamera. (Faldi T, Rusmala dan 

Hardiana ,2020;10)  

b. Unity 2017 

 Dalam membuat aplikasi Augmented Reality (AR) maka dibutuhkan aplikasi 

Unity3D, karena Unity3D merupakan sebuat aplikasi multiplatform yang dapat 

membuat aplikasi dengan file exe, apk dan lain-lain yang dapat digunakan di 

berbagai sistem operasi. Unity3D merupakan sebuah platform pengembangan 

game 2 dimensi maupun 3 dimensi yang dapat digunakan pengembang baru 

maupun pengembang yang sudah berpengalaman (Arifitaman, 2017:10). 
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3. SkechUp 

 SketchUp adalah program grafis 3D yang dikembangkan oleh Google yang 

mengombinasikan seperangkat alat (tools) yang sederhana, namun sangat handal 

digunakan dalam desain grafis 3D di dalam layar komputer. Program grafis ini 

berhasil menjadi pendatang baru di dunia grafis 3D yang disegani dan mampu 

menyamai keunggulan berbagai perangkat lunak grafis 3D lainnya yang terlebih 

dahulu dikenal (Setiawan, 2011:6). Google Skechup adalah program grafis yang 

mampuni untuk membuat desain 3 dimensi. Ada banyak hasil yang bisa kita buat 

dengan program grafis andal ini, misalnya membuat desain rumah, mendesain 

bangunan high rise bulding, desain landscape, desain ruko dan masih banyak lagi 

(Mannulang, 2019:1). Selain aplikasinya yang mudah untuk digunakan, Google 

SkechUp juga memiliki kelebihan yaitu bisa di dapatkan secara gratis. 

4.  (Unified Modelling Language) UML 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015: 137), Unfied Modelling Language 

(UML) ialah bahasa visual untuk komunikasi dan pemodelan mengenai sebuah 

sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks khusus.  

Unfied Modelling Language (UML) ialah sebuah bahasa yang telah menjadi 

standar industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem 

perangkat lunak. Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk 

semua jenis apliksi perangkat lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada 

perangkat keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa 

pemprograman apapun.  

Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep 

dasarnya, maka lebih cocok untuk penulisan perangkat lunak dalam bahasa-

bahasa berorientasi objek seperti C++, Java dan VB.Net. Walaupun demikian, 

UML dapat digunakan untuk modelin aplikasi procedural dalam VB. UML 

mendefinisikan digram-diagram berikut ini: 
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a. Use Case Diagram  

Use case diagram atau diagram usecase merupakan pemodelan untuk 

melakukan (behaviour) sistem informasi yang akan dibuat. Usecase 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 

informasi yang akan dibuat. Secara kasar, usecase digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

Tabel 1. Simbol Diagram UseCase  

No Gambar Nama Keterangan 

1. Name usecase

 
Use Case 

Fungsionlitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor, biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja di awal frase atau nama 

usecase  

2. 

 

Actor 

Orang, Proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan di buat di 

luar sistem informasi yang akan di buat itu 

sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah 

gambar orang, tap aktor belum tentu merupakan 

orang; biasanya dinyatakan menggunakan kata 

benda di awal frase nama aktor.  

3.  Assocation 

Komunikasi antara actor dan Use Case yang 

berpartisipasi pada Use Case atau Use Case 

memiliki interaksi dengan nama aktor.  

4. 
<<Extend>>

 

Ekstensi / 

extend 

Relasi Use Case tambahan ke sebuah Use Case 

dimana Use Case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa Use Case tanbahan 

itu.  

5.  Generalization 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-

kusus) antara dua buah Use Case dimana fungsi 

yang lebih umum dari lainnya.  

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 
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b. Actifity Diagram  

Actifity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang 

perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh sistem.  

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefenisikan hal-hal 

berikut: 

1) Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2) Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem/user interface dimana setiap 

ativitas dianggap memiliki sebuah rancangan antara muka tampilan.  

3) Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

4) Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

Tabel 2.  Simbol Activity Diagram 

Symbol Keterangan 

Status awal

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal 

Aktivitas

 
Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali 

dengan kata kerja. 

 

Percabangan/decison

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu 

Penggabung

an/join

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas lebih 

digabungkan menjadi satu. 

Status Akhir

 

Status akhir yng dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status akhir. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015) 
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c. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakukan objek pada usecase dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan diagram sequence maka harus 

diketahui objek-objek yng terlihat dalam sebuah usecase beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansikan menjadi objek itu. Membuat diagram 

sekuen juga dibutuhkan untuk melihat scenario yang ada pada usecase (Rosa dan 

Shalahuddin, 2015:165). 

Tabel 3.Simbol Sequence Diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1. 
 

Life Line Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi. 

2. 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informsi-informasi tentang aktivitas yang 

terjadi. 

3. 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informsi-informasi tentang aktivitas yang 

terjadi. 

  Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 

d. Class Diagram 

Class diagramadalah sebuah spesifiksi yang jika di instansi dan menghasikan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. 
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Tabel 4.Simbol Class Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1. 

Generalixation  

Hubungan dimana objek anak berbagi 

prilaku dan struktur data dari objek 

yang ada diatasnya objek induk. 

2. 
Class 

 

Himpunan dari objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama   

3. Nary 

Association  

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari dua objek. 

4. 

Collaboration 
 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu 

aktor. 

5. 
Realization 

 

Operasi yang benar-benar dilakukan 

oleh suatu objek. 

6. 

Dependency  

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri akan 

mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri.  

7. 
Association  

Apa yang menghubungkan antara objek 

yang satu dengan objek lainya. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 

Berdasarkan pengertian diatas mengenai Unified Modeling Laanguage 

(UML), penulis dapat menyimpulkan bahwa Unified Modeling Language (UML) 

bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang termasuk dalam lingkup 

sistem yang dibahas dan bagaimana antara sistem dengan sub-sistem maupun 

sistem lain di luarnya. 

5. Teknik Pengujian 

Berdasarkan penelitian Utomo dkk (2018:733-734) pengujian perangkat 

lunak merupakan bagian dari Software Development Life Cycle (SDLC) yang 

wajib dilakukan untuk mengidentifikasi semua kesalahan dan kelengkapan 

kebutuhan fungsional/non-fungsional. Meskipun tidak samua kesalahan (error) 

tidak dapat diidentifikasi, setidaknya dapat mengurangi kesalahan dari semua 

fungsi dalam sistem. Teknik pengujian terdiri dari pengujian statis dan dinamis. 
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Pengujian statis digunakan sebagai verifikasi sebelum code deployment 

seperti spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, desain dokumen, source code, dan 

konten web page. Pengujian dinamis digunakan sebagai validasi pengujian 

fungsional dan structural untuk mengetahui bahwa komponen yang digunakan 

sudah sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem dan mengetahui tingkat 

keberhasilan dari modul atau fungsi (source code). 

Teknik pengujian terdiri dari pengujian White Box Testing dan Blackbox 

Testing. 

a. Pengujian Black Box  

Pengujian black box digunakan untuk menguji fungsional maupun input 

output pada aplikasi. Teknik pengujian ini ditujukan kepada para penguji yang 

tidak memiliki pemahaman dalam pemrograman. Biasanya, pengujian black box 

diterapkan disemua level pengujian perangkat lunak seperti, unit testing, 

integration testing, functional testing dan acceptance testing. Fokus utama dalam 

pengujian black box adalah mengetahui input dalam system, luaran yang 

diharapkan, dan hasil nyata berdasarkan input dari program. 

Menurut Jaya (2018:46), penggunaan metode pengujian black boxtesting 

mempunyai keuntungan dan kekurangan, yaitu: 

 

1) Keuntungan penggunaan metode black box testing adalah: 

a) Penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman 

tertentu. 

b) Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna, ini membantu untuk 

mengungkapkan ambiguitas atau inkonsistensi dalam spesifikasi 

persyaratan. 

c) Programmer dan tester keduanya saling bergantung satu sama lain. 

2) Kekurangan dari metode black box testing adalah: 

a) Uji kasus sulit disain tanpa spesifikasi yang jelas. 

b) Kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh 

programmer. 

c) Beberapa bagian back end tidak diuji sama sekali. 



13 

 

 

 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan  

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang terdahulu digunakan 

sebagai acuan dan perbandingan penelitian yang dilakukan. Berikut deskripsi dari 

penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut: 

a. Vonni Yunita Sari dan Ramadhian Agus Triyono (2013), dengan judul, 

yaitu: “Pembuatan Video Profil Museum Wayang Indonesia Padepokan Pak 

Bei Tani Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini, bersamaan dengan 

perkembangan teknologi masih ditemukan adanya penyampaian informasi 

yang kurang menarik perhat seperti halnya cara pengemasan informasi 

tampilan informasi bahkan media yang digunakan. Untuk itu perlu adanya 

suatu media yang bisa dijadikan alternative atau acuan dalam hal menarik 

perhatian pada Museum Wayang Indonesia Padepokan Pak Bei Tani seperti 

video profil. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan 

menginventarisasikan unsur-unsur sosial budaya sebagai bentuk partisipasi 

masyarakat di sekitar objek wisata Museum Wayang Indonesia Padepokan 

Pak Bei Tani dalam pengembangan kepariwisataan daerah.  Masalah dalam 

penelitian ini adalah pengemasan profil Museum Wayang Indonesia 

Padepokan Pak Bei Tani yang belum berbasis multimedia. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, observasi, wawancara, 

analisis, perancangan, pembuatan, uji coba dan implementasi. Hasil dari 

penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Museum Wayang 

Indonesia Padepokan Pak Bei Tani kepada seluruh masyarakat umum 

terutama para wisatawan domestik dan manca Negara. 

b.   Agus Aan Jiwa Permana dkk (2017), dengan judul, yaitu: “Video Profil 

Sebagai Sarana Promosi Efektif Dalam Menunjang Eksistensi Program 

Studi Manajemen Informatika”. Penelitian ini, berupa video profil 

merupakan sebuah media elektronik untuk menyampaikan informasi yang 

sangat efektif dalam memperkenalkan suatu Prodi. Melalui media visual 

inilah maka semua informasi dapat dengan mudah dicerna oleh semua 

kalangan masyarakat. Prodi Manajemen Informatika adalah Prodi berada di 

Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). 
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Prodi ini, membutuhkan media promosi untuk sosialisasi kepada masyarakat 

untuk meningkatkan eksistensinya setelah melakukan perombakan 

kurikulum 2012 menjadi 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk 

melakukan promosi maka dikembangkan sebuah video profil Prodi 

Manajemen Informatika Undiksha. Dalam pembuatan video ini, digunakan 

Software Adobe Premiere Pro dan Adobe After Effects sehingga akan 

memudahkan pembuatan video profil. Dalam pembuatan Video Profil 

tahapan yang akan dibuat dimulai dari tahap Pra Produksi (Persiapan Ide, 

pengerjaan video, dan dialog atau Storyboard), Tahap Produksi (proses 

pengambilan gambar), Tahap Paska Produksi (Editing Video) serta elemen-

elemen yang ada setiap tahapnya. Hasilnya berupa video profil yang 

digunakan untuk mempromosikan Prodi Manajemen Informatika. 

c.    Trisno Haryoko dan Dimas Sasongko (2012), dengan judul, yaitu: 

“Pembuatan Video Company Profile Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri”. 

Multimedia juga mampu menghasilkan sesuatu menjadi lebih menarik, salah 

satu penerapan multimedia adalah untuk menvisualisasikan company profile 

kepada masyarakat luas. Multimedia merupakan cara yang tepat untuk 

mempermudah menyampaikan informasi dalam bentuk audio atau pun 

video. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempromosikan serta 

mengiklankan Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri supaya lebih di kenal di 

kalangan masyarakat luas. Di harapkan dari penelitian adalah bagi penulis 

dapat memperoleh pengetahuan tentang proses pembuatan company profile 

yang baik dan menarik, bagi Rumah Sakit sendiri merupakan sarana untuk 

mempromosikan kepada masyarakat dan bagi universitas merupakan suatu 

tambahan informasi dan referensi bacaan sehingga dapat menambah 

wawasan bagi para mahasiswa yang akan menyusun laporan penelitian. 

Penelitian ini mengunakan metode survey lapangan kerja, capturing, editing 

dan wawancara di lakukan secara maksimal supaya mendapatkan hasil 

video yang mampu menarik perhatian masyarakat. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang disajikan, maka kerangka pikir 

akan diuraikan pada gambar sebagai berikut:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Kerangka Pikir 

Kantor SAMSAT 

luwu utara 

Pada kantor SAMSAT luwu utara, pembuatan 

video profil ini bertujuan agar masyarakat 

mudah mengetahui dan mendapatkan 

informasi tentang system yang merupakan hal 

penting untuk diberikan kepada masyarakat. 

Sehingga masyarakat yang belum mengetahui 

informasi tentang tata cara pengurusan di 

kantor samsat segera dengan mudah 

mengetahuinya. Biasanya informasi mengenai 

kantor didapatkan pada saat kita berkunjung 

kekantor saja, Namun walaupun telah 

berkunjung kekantor tersebut tetap masih 

banyak masyarakat yang belum mengetahui 

secara detail mengenai cara pendaftaran atau 

pengurusan dikantor tersebut.  

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi di kantor 

ini  peneliti mempunyai inisiatif untuk membuat 

Sistem Informasi Video Profil kantor SAMSAT  

Kabupaten luwu utara berbasis 3D. 

Tujuan penelitian yang 

akan dilakukan adalah 

membuat Sistem 

Informasi Video Profil 

Pada kantor SAMSAT 

luwu utara berbasis 3D. 

Hasil dari sistem informasi Pembuatan Video Profil kantor ini adalah untuk 

memudahkan masyarakat di kabupaten luwu utara dalam melakukan 

pengurusan di kantor samsat. 


