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BAB IV 

METODOLOGI DAN IMPLEMENTASI KARYA 

 

4.1 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktek 

Prosedur dalam pelaksanaan kerja praktek sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh STIKOM Surabaya. Yaitu dengan beberapa tahapan-tahapan penting yang 

harus dilalui: 

1. Survey lapangan atau observasi, kegiatan ini ditujukan untuk mengamati 

proses pembuatan produksi multimedia. 

2. Study Pustaka dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang sesuai 

dengan permasalahan dan dapat menjadi refrensi untuk pelaksanaan rencana 

penggambaran sistem. 

3. Analisa Permasalahan ditujukan untuk menetapkan kebutuhan client atau 

kebutuhan instansi dan menentukan bagaimana solusi terbaik yang akan 

diterapkan dalam istansi. 

 
Pembuatan Produk Multimedia, pada pembuatan produk sendiri terdapat 

beberapa tahapan, antar lain: 

1. Pendahuluan, identifikasi permasalahan yang ada, evaluasi, alternative, 

solusi dan prioritas pengembangan. 

2. Tahap analisa ruang lingkup permasalahan, ruang lingkup dan sasaran yang 

akan dikembangkan, identifikasi area permasalahan yang lebih terinci, 

evaluasi, perumusan dan penyusunan untuk menunjang perancangan desain. 
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3. Tahap analisa kebutuhan pengguna, mendefiniskan kebutuhan fungsional 

dan non-fungsional untuk menunjang informasi yang akurat. 

4. Tahap spesifikasi media, dilakukan untuk melakukan spesifikasi fungsional, 

konfigurasi hardware dan software yang support dengan computer klien. 

5. Revisi produk, melakukan perbaikan dan pemantauan untuk menghasilkan 

produk yang sesuai target. 

6. Pembuatan laporan, semua dokumentasi dalam pembuatan produk 

multimedia tersebut, sebagai hasil dari proyek disusun dalam sebuah 

laporan. 

 

4.2 Acuan Kerja Praktek 

Sebelum melakukan kerja praktek, ada beberapa acuan yang harus dilalui. 

Di dalam kerja praktek memiliki sebuah acuan, diantaranya adalah: 

1. Pra-Kerja Praktek: 

a. Sebelum melaksanakan kerja praktek, wajib mengisi form acuan kerja 

yang terdiri dari dua halaman yang merupakan “kontrak kerja” antara 

mahasiswa dengan perusahaan dimana anda melaksanakan kerja 

praktek dan dosen pembimbing kerja praktek. 

b. Pengisian form acuan kerja harus lengkap beserta tanda tangan pihak 

terkait. 

c. Form acuan kerja yang terisi lengkap, diperbanyak oleh mahasiswa 

sebanyak dua kali dengan ukuran A4. 

d. Copy 1: Diserahkan kepada perusahaan. 
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e. Copy 2: Diserahkan kepada PPKP. 

f. Asli: Dilampirkan saat pembuatan Buku Laporan Kerja Praktek. 

2. Pra-Kerja Praktek: 

a. Melaksanakan kerja praktek sesuai jangka waktu yang ditetapkan. 

b. Melakukan bimbingan ke dosen pembimbing. 

 
3. Pasca Kerja Praktek:  

a. Mengambil form nilai kerja praktek untuk perusahaan. 

b. Mahasiswa melakukan demo ke pihak perusahaan terlebih dahulu, 

kemudian ke dosen pembimbing. 

c. Setelah demo ke perusahaan, mahasiswa meyerahkan form nilai dari 

perusahaan secara lengkap ke bagian PPKP untuk ditukar dengan form 

nilai kerja praktek untuk dosen pembimbing. 

d. Melakukan demo ke dosen pembimbing dan setelah melakukan demo 

ke dosen pembimbing mahasiswa menyerahkan form nilai dari dosen 

pembimbing ke bagian PPKP. 

e. Mahasiswa membuat buku laporan kerja praktek dengan bimbingan 

dosen pembimbing kerja praktek. 

f. Merevisi laporan jika ada yang perlu dibenahi. 

g. Buku laporan kerja praktek dan CD diserahkan ke bagain PPKP/ 

perpus. 

h. Kerja Praktek berakhir, mahasiswa tinggal menunggu hasil nilainya. 

  



25 
 

                                                                        
  

4.3 Metodologi Penelitian 

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara kuantitatif 

dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan metode 

pengolahan data kuantitatif (angka) dengan metode statistik inferensial. Penelitian 

kualitatif merujuk pada penalaran baik secara tekstual maupun secara visual. 

Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif akan digunakan dalam 

pengumpulan data yang akan diproses lebih lanjut untuk diolah. Dari olahan data 

akan memunculkan perancangan. 

 

4.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode mengidentifikasi masalah 

terlebih dahulu dan membuat alur perancangan yang akan dilaksanakan, agar 

dalam proses pencarian data tidak terjadi penyimpangan dalam mengemukakan 

tujuan yang ingin dicapai. 

  

4.4.1 Observasi 

Saat melakukan magang atau kerja praktek di CV. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman, penulis telah melakukan observasi dalam rangka 

menyelesaikan video showreel yang mana sebagai bahan dalam melaksanakan 

kerja praktek. Penulis mengumpulkan data mengenai perusahaan maupun 

informasi mengenai content, metode penyatuan setiap divisi, dan juga audio yang 

akan dipakai dalam video ini.  
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4.4.2 Wawancara 

Kegunaan metode wawancara adalah agar penulis mengetahui lingkup 

lingkungan kerja dan mengetahui bagaimana yang diminta dari project leader 

tentang pembuatan video showreel tersebut. Berikut adalah beberapa hasil 

wawancara: 

1. Membuat sebuah flowchart agar terkonsep dalam pembuatan video 

showreel. 

2. Mendapatkan informasi content apa saja yang akan digunakan dalam 

pembuatan video showreel nanti. 

3. Mendapatkan pengetahuan di dalam instansi terdapat beberapa divisi dan 

video ini mampu menyatu dengan karya-karya yang telah dibuat. 

4. Mendapatkan referensi video showreel sehingga mampu menetapkan sebuah 

standart dalam pencapaian video showreel ini. 

5. Menetapkan deadline serta membuat video showreel sesuai standart 

sehingga mampu menghasilkan video yang lebih dari standart dan 

berkualitas.  

 

4.4.3 Studi Literatur 

Studi literatur adalah metode pengumpulan data dari perpustakaan. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku 

literatur, majalah, artikel internet, dan informasi lainnya, sebagai bahan tinjauan 
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literatur. Pengumpulan data ini berkaitan dengan penelitian video showreel ini, 

seperti yang dijelaskan pada landasan teori diatas. 

 

 

4.4.4 Studi Eksisting 

Untuk membuat sebuah video showreel membutuhkan studi eksisting yang 

berfungsi mengamati sebuah karya yang sebelumnya sudah ada dan juga 

berfungsi sebagai standart sehingga lebih mudah dalam menentukan target yang 

lebih baik dalam video showreel ini. Obyek/karya yang menjadi sampel studi 

eksisting akan dikaji untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan dari sampel 

sebelumnya sudah ada. Kajian ini dilakukan terhadap beberapa karya yang serupa, 

diantaranya: 

 

1. Videoagency Showreel 2011 - Online video production company in Paris 

Videoagency Showreel 2011 - Online video production company in Paris 

merupakan video showreel yang diproduksi  dari negara paris. Videoagency 

sendiri adalah sebuah jasa di bidang pembuatan video namun lebih 

ditekankan pada online. Sudah banyak yang menjadi client dari videoagency 

ini misalnya perusahaan google, perusahaan Nissan dsb. Karena berbasis 

secara online, maka para clientnya dapat juga dari online maupun offline.  
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Gambar 4.1 Videoagency Showreel 

(Sumber: www.videoagency.com) 

 

 

Gambar 4.2 Videoagency Showreel  

(Sumber: www.videoagency.com) 
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Gambar 4.3 Videoagency Showreel  

(Sumber: www.videoagency.com) 

 

Berbeda dari showreel yang lainnya yang hanya mengunggulkan effect 

beserta content atau karya-karya yang keren, namun showreel dari 

videoagency ini mampu memberikan kesan tersendiri bagi penonton 

sehingga penonton dalam memberikan kategori jauh lebih mudah dan sudah 

terarah seperti gambar 4.1, gambar 4.2 dan gambar 4.3. Dari segi penyatuan 

videoagency ini mampu menyatukan semua karya sehingga tidak ada yang 

berdiri sendiri. Berdiri sendiri disini adalah misalnya dari segi warna 

berbeda dari yang lain, dari segi penataan juga berbeda dsb. Musik yang 

dipakai dalam showreel videoagency ini sesuai karena kecepatan dengan 

tema audio yang dibawakan juga sebanding sehingga orang melihat pertama 

kali akan terkesan.  
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2. Skawan Creative Showreel 2011 

Skawan Creative Showreel 2011 merupakan agen kreatif Indonesia yang 

berasal dari jawa timur kota surabaya. Skawan sendiri adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang branding. Mereka menawarkan 

sebuah jasa pembuatan branding yang digunakan untuk berbagai macam 

kebutuhan sesuai dengan keinginan para client. 

 

Gambar 4.4 Skawan Creative Showreel 2011 

(Sumber: www.skawan.com) 
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Gambar 4.5 Skawan Creative Showreel 2011 

(Sumber: www.skawan.com) 

 

 

Gambar 4.6 Skawan Creative Showreel 2011 

(Sumber: www.skawan.com) 
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Showreel skawan 2011 merupakan kinerja mereka selama tahun 2011 seperti 

gambar 4.4, gambar 4.5, gambar 4.6 dan juga gambar 4.7. Showreel ini juga 

digunakan sebagai promosi mereka dalam memasarkan produk. Dalam 

showreel skawan, konsep yang diterapkan cukup pantas untuk awal dari 

sebuah video. Namun setelah di tengah-tengah konsep itu terasa sudah mulai 

kabur. Berbeda dari yang lainnya, mereka mengimprove karya mereka 

dengan efek-efek sehingga tidak membutuhkan membuat efek lagi. Untuk 

segi penyatuan, mereka lebih menyatu warnanya dari pada showreel yang 

lain. Akan tetapi mereka musiknya tidak sesuai dengan pergerakan dari 

video showreel itu sendiri. 

 

 

Gambar 4.7 Skawan Creative Showreel 2011 

(Sumber: www.skawan.com) 
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Dari Studi Eksisting Videoagency Showreel 2011 dan Skawan Creative 

Showreel 2011, dapat didapat analisa kelebihan, kekurangan dan kesempatan 

dalam tabel 4.1. Untuk lebih jelasnya berikut tabel analisa kelebihan, kekurangan 

dan kesempatan dari Videoagency Showreel 2011  dan Skawan Creative Showreel 

2011. 

 

Tabel 4.1 Analisa Kelebihan, Kekurangan dan Kesempatan 
 
 

Analisis Videoagency Showreel 

2011 

Skawan Creative Showreel 

2011 

Kelebihan Penyatuan sangat baik, 

konsep yang digunakan 

cukup baik dan audio 

sesuai dengan pergerakan 

video. 

Warna yang digunakan 

sangat padu, dan efek yang 

digunakan cukup kreatif. 

Kekurangan Efek yang diterapkan 

untuk video showreel 

terlalu sedikit sehingga 

monoton. 

Konsep kurang terarah 

sehingga ditengah-tengah 

mulai kabur, dan audio yang 

digunakan tidak sesuai 

dengan pergerakan video 

showreel. 

Kesempatan Menambah referensi 

konsep dalam penerapan 

video showreel serta 

audio yang sesuai dengan 

video showreel. 

Menambah referensi warna 

yang sangat padu dan  juga 

mengetahui kreatifitas yang 

mampu dibuat dengan 

berdasarkan karya yang 

sudah ada. 
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4.5 Implementasi Karya 

Implementasi karya merupakan tahapan yang inti dalam pembuatan 

sebuah video showreel dengan proses konsep, pembuatan flowchart, pengerjaan, 

penyatuan, pembuatan audio dan finishing. 

 

4.5.1 Konsep 

Konsep berasal dari hasil observasi dan beberapa ide kreatif yang 

disatukan sehingga menghasilkan sebuah konsep yang baik. Dalam konsep yang 

dibuat menggunakan 1 Inti utama dan terdapat beberapa sub inti lagi yang 

mendukung 1 inti utama tersebut. Untuk awal dalam menerapkan karya terlebih 

dahulu di desain terlebih dahulu menggunakan adobe photoshop. Setelah 

melakukan desain di softwere editing design maka implementasi selanjutnya 

adalah memasukkan kedalam softwere editing video. Namun lebih baik sebelum 

implementasi ke softwere editing video, menentukan jalan ceritanya terlebih 

dahulu agar sesuai dengan konsep yang telah di dapatkan, berikut visualisasinya: 

 

 

Gambar 4.8 Desain Konsep Awal 
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Dalam konsep gambar 4.8, lingkaran yang di tengah merupakan CV. 

Pendopo Agung Poetrokoesoeman sendiri. Sedangkan yang 5 lingkaran 

mengintari adalah penjelasan karya-karya dari CV. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman. Di dalam 5 lingkaran itu terdapat sub-sub penjelasan dan 

berbagai macam karya dari CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman. Untuk 

pewarnaan konsepnya seperti itu seiring berjalannya waktu akan di improve. Di 

dalam video showreel ini tidak di tampilkan divisi lagi, agar mempermudah 

pemahaman terhadap para penonton yang melihat video showreel ini. 

 

4.5.2 Flowchart 

Untuk menyatukan setiap video yang ada perlu adanya flowchart karena 

ini merupakan dasar dari pembuatan showreel yang ada. Karena flowchart 

memegang peranan penting, untuk pengerjaan agar tidak keluar dari pembahasan 

yang telah di tetapkan sesuai dengan konsep yang telah di buat. Berikut gambar 

bagan flowchart yang akan di terapkan: 
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Gambar 4.9 Flowchart Pembuatan Video Showreel 
 

Dalam gambar 4.9 adalah dasar dari sebuah perjalanan video showreel ini. 

Karena setiap pergerakan maupun perpindahan harus terkonsep agar sesorang 

melihat video showreel ini menarik. 

 

4.5.3 Pengerjaan 

Pengerjaan dalam hal ini penulis membagi dengan partner kerja praktek, 

mengingat project video showreel ini menggunakan 2 orang dalam pengerjaannya. 

Maka disini penulis mengambil divisi video dan foto serta event organizing.  

Untuk pengerjaannya dalam hal bumper serta inti utama penulis dengan 

partner mengerjakan secara bersama-sama dikarenakan untuk menghindari 
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kesalah pahaman atas pembuatan video showreel CV. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman. 

Saat melakukan pengerjaan, penulis dengan partner terlebih dahulu 

membuat logo di dalam showreel CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman. Dalam 

mengimplementasi logo kedalam video memakai efek seperti menggambar, untuk 

menunjukkan kalau CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman adalah salah satu agen 

creative. Berikut ini gambaran logo saat pembukaan video showreel CV. Pendopo 

Agung Poetrokoesoeman:  

 

 

Gambar 4.10 Opening Showreel CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman 

 

Dari opening seperti gambar 4.10 maka selanjutnya menju inti utama, 

karena konsep yang telah di tentukan haruslah di terapkan dalam video showreel 

CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman. Inti utama ini digunakan sebagai 

pengenalan kalau di dalam CV. Pendopo agung poetrokoesoeman terdapat banyak 
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macam divisi dan juga tentunya bermacam-macam karya yang telah dibuat. Untuk 

gambaran inti utama terdapat di dalam gambar 4.11. Visualisasi dari showreel 

seperti gambar berikut ini:  

 

 

Gambar 4.11 Inti Utama dari Showreel 

 

Seperti dengan konsep yang telah dibuat maka implementasinya pun harus 

juga sama atau bahkan lebih baik di improvisasi dalam hal berkarya. Mengingat 

sudah menerapkan flowchart juga maka perlu di perhatikan bagaimana sebuah 

sistem atau alur cerita yang akan diterapkan dalam pembuatan video showreel di 

dalam CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman. Gambar diatas adalah penerapan 

dari konsep beserta alur flowchart yang telah di buat terlebih dahulu. 

Setelah dari inti utama maka selanjutnya adalah mengerjakan secara 

individu dalam menentukan yang selanjutnya sesuai tugas masing-masing. Dalam 

hal ini penulis mengerjakan divisi video dan foto serta event organizing. Untuk 
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mengerjakan ini penulis terlebih dahulu membuat sebuah opening setelah 

memasuki inti utama. Opening ini berfungsi sebagai pengenalan kalau sudah 

berbeda content dari yang sebelumnya. Berikut ini dari opening divisi video dan 

foto:  

 

 

Gambar 4.12 Opening dalam Divisi Video dan Foto 

 

Di dalam gambar 4.12 merupakan opening yang telah di buat, maka tahap 

selanjutnya adalah memasuki penjelasan karya apa saja. Sebelum memasuki 

penjelasan karya, perlu adanya sebuah judul dalam pembukaan. Agar yang 

melihat tidak salah paham akan karya yang telah di buat. Dalam judul disini 

nantinya di efek untuk berputar datang dan juga berputar untuk hilang. Tidak 

hanya itu dalam judul ini di improve dengan diberikan beberapa efek yang 

digunakan untuk menghiasi judul sekiranya agar lebih baik. Untuk visualisasi 

judul salah satu karya dalam divisi video dan foto: 
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Gambar 4.13 Judul Salah Satu Divisi Video dan Foto 

 

Dalam gambar 4.13 merupakan judul dari divisi video dan foto. Judul ini 

masih sangat sederhana, maka sangat perlu dalam mengembangkan judul. Pada 

gambar 4.14 adalah improvisasi dari konsep yang telah diterapkan. Visualisasinya 

seperti ini:  

 

 

Gambar 4.14 Improvisasi Sebelum Judul Divisi Foto dan Video 



41 
 

                                                                        
  

Dari judul salah satu divisi video dan foto maka selanjutnya adalah 

memasuki karya dari divisi itu sendiri. Untuk karyanya di dapatkan dari 

pengumpulan data melalui wawancara. Konsep yang dipakai dalam showreel 

divisi video dan foto yakni menggunakan efek yang berawal dari kecil kemudian 

menjadi besar. Untuk menyesuaikan dengan efek pembukaan judul di divisi video 

dan foto maka menggunakan efek yang juga sama. Jadi ada efek lagi setelah judul 

itu menghilang dan setelah efek terdapat video dari divisi video dan foto yang 

salah satunya menjadi showreel nantinya. Video Semen Tuban dari divisi video 

dan foto yang akan diambil. Untuk tampilan dalam video semen Tuban: 

 

 

Gambar 4.15 Video Showreel Divisi Video dan Foto 

 

Gambar 4.15 merupakan video karya dari CV. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman. Untuk selanjutnya seperti yang telah dibuat dalam flowchart 

maka yakni memasuki inti utama lagi dan melanjutkan menuju interactive media-
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animation kemudian barulah menuju event organizing. Dalam opening event 

organizing ini menggunakan konsep seperti clapper board dalam film. Maka 

selanjutnya adalah menerapkan konsep yang telah didapatkan. Berikut ini opening 

dari divisi event organizing: 

 

 

Gambar 4.16 Opening dalam Divisi Event Organizing 

 

Setelah melewati opening seperti gambar 4.16 maka tahap selanjutnya 

adalah membuat judul seperti yang dijelaskan pada pembuatan judul di divisi 

video dan foto. Namun konsepnya berbeda dengan divisi video dan foto. Konsep 

judul dari divisi event organizing adalah sperti clapper board yang lumayan cepat. 

Karena konsep ini juga penyesuaian dengan opening dari divisi event organizing 

dalam showreel CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman.  

Dalam judul ini terdapat banyak sekali macam-macam penjelasan dari 

video yang akan dimasukkan kedalam showreel CV. Pendopo Agung 



43 
 

                                                                        
  

Poetrokoesoeman. Diantaranya adalah cipta karya 2010-2012, eco green building 

2013 dan event sanitasi. Kesemuanya adalah karya dari divisi event organizing 

dalam CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman. Akan tetapi judul kesemuanya 

disatukan dalam jeda beberapa detik dikarenakan untuk mengurangi kebosanan 

terhadap video showreel. Berikut ini visualisasi dari beberapa judul divisi event 

organizing:  

 

 

Gambar 4.17 Judul Cipta Karya 2010 dalam Divisi Event Organizing 

 

Setiap penerapan dalam judul cipta karya seperti gambar 4.17, maka 

selanjutnya lebih baik disamakan karena karakter dari judul tidak akan jauh 

berbeda. Cipta karya 2010 ini adalah judul pertama dari divisi event organizing. 
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Gambar 4.18 Judul Cipta Karya 2011 dalam Divisi Event Organizing 

 

 

Gambar 4.19 Judul Cipta Karya 2012 dalam Divisi Event Organizing 

 

Antara setiap cipta karya, cipta karya 2010 seperti gambar 4.17, cipta 

karya 2011 seperti gambar 4.18 dan cipta karya 2012 seperti gambar 4.19 
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memiliki persamaan dalam hal pewarnaan dan karakter huruf. Ini digunakan 

untuk penyatuan karakter dari sebuah judul agar tidak jauh dari konsep satu 

kesatuan yang padu. Selanjutnya visualisasi eco green building 2013: 

 

 

Gambar 4.20 Judul Eco Green Guilding 2013 dalam Divisi Event Organizing 

 

Dalam gambar 4.20 eco green building 2013 merupakan judul kedua 

setelah judul cipta karya dari 2010 hingga 2013. Dari karakter huruf disamakan 

karena masih dalam 1 lingkup divisi, yakni divisi event organizing. Namun dari 

segi pewarnaan dibuat berbeda karena untuk membedakan antara cipta karya dan 

eco green building 2013. 
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Gambar 4.21 Judul Event Sanitasi dalam Divisi Event Organizing 

 

Dari judul event sanitasi seperti gambar 4.21 maka selanjutnya adalah 

memasuki content dari judul tersebut. Di dalam video showreel CV. Pendopo 

Agung Poetrokoesoeman terdapat beberapa judul untuk dijelaskan sesuai dengan 

diatas. Konsep yang digunakan seperti dalam perfileman. Bisa dibilang mirip juga 

untuk clapper board. Konsep ini disamakan untuk opening beserta judul, agar 

tidak berasa berbeda. Untuk pergerakan perpindahan dari video 1 ke video lain 

pergerakannya sama namun contentnya yang berbeda. Dikarenakan untuk 

menghindari pengertian yang lain oleh para penonton yang sedang 

melihat.Pergerakannya dari samping kanan ke tengah dan menjadi besar video 

contentnya. Begitu seterusnya hingga video konten yang terakhir. 

Content dari showreel divisi event organizing berasal dari pengumpulan 

data melewati wawancara. Event ini merupakan sebuah karya yang pernah di 

jalani di CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman seperti gambar 4.22, gambar 4.23 
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dan 4.24 merupakan event cipta karya, gambar 4.25 event eco green building 

2013 dan event sanitasi seperti gambar 4.26. Berikut ini content video dari 

beberapa judul di event organizing:  

 

 

Gambar 4.22 Cipta Karya 2010 dalam Divisi Event Organizing 

 

 

Gambar 4.23 Cipta Karya 2011 dalam Divisi Event Organizing 
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Gambar 4.24 Cipta Karya 2012 dalam Divisi Event Organizing 

 

 

Gambar 4.25 Eco Green Building 2013 dalam Divisi Event Organizing 
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Gambar 4.26 Event Sanitasi dalam Divisi Event Organizing 

 

Dalam gambar 4.22 hingga gambar 4.24 merupakan event cipta karya 

sedangkan gambar 4.25 event eco green building serta gambar 4.26 merupakan 

event sanitasi. Setelah video content dimasukkan, selanjutnya adalah kembali ke 

inti utama. Mengingat ini sudah terkonsep dan juga terdapat flowchart jadi 

setidaknya sudah terarah sampai sekarang.  
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Gambar 4.27 Ending Showreel 

 

Konsep di dalam gambar 4.27 ending showreel hampir sama dengan 

pembukaan, namun perbedaannya yang menjadi sket dalam outline adalah semua 

divisi sehingga membentuk logo CV. Pendopo Agung Poetrokoesoeman itu 

sendiri. Setelah menyeket outline terbentuklah sebuah logo itu. Dan hal ini 

sekiranya dari semua konsep beserta flowchart yang telah dibuat telah sesuai 

dengan implementasi yang diterapkan dalam karya showreel CV. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman. 

 

4.5.4 Penyatuan 

Dari pengerjaan, penulis dan partner telah mengerjakan opening dan 

ending. Kemudian penulis beserta partner menyatukan video showreel ini agar 

menjadi kesatuan yang padu. Saat penyatuan terdapat beberapa warna agar 

penyatuannya padu dan terarah. 
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Warna yang dipakai hampir semuanya smooth. Smooth disini tidak 

mencolok saat melihat video showreel. Memakai smooth dikarenakan 

menyesuaikan juga dengan video content yang telah didapat. Karena apabila 

terjadi ketidak seimbangan warna dapat mengakibatkan seseorang tidak akan 

mood dalam melanjutkan melihat video showreel, dan tentunya ini juga sangat 

berarti efeknya mengingat showreel ini digunakan untuk ajang promosi juga. 

Dalam ajang promosi tentunya tidak hanya video yang diutamakan, melainkan 

juga penyatuan, warna, audio dan juga sebagainya yang mendukung akan video 

showreel tersebut. 

 

4.5.5 Audio 

Video yang telah disatukan membutuhkan audio yang cocok dalam 

showreel. Audio disini tidak lagi memakai soundtrack dari musik lain, melainkan 

membuat sendiri menggunakan softwere musik. Konsep yang pertama dari 

softwere music ini adalah menyamakan dengan video showreel yang telah di satu 

padukan. Menyamakan disini lebih tepatnya kearah timingnya, jadi showreel 

memang cepat dalam perpindahan dan hal ini perlu di ikuti dengan irama audio 

yang juga cepat agar kesan yang diberikan kepada yang melihat juga 

tersampaikan. 

Mengingat ini juga digunakan sebagai promosi, maka audio sangatlah 

penting bagi penonton. Karena tanpa audio, video showreel CV. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman sangatlah hampa. Memang lebih mudah dalam mencari 

soundtrack sebuah lagu untuk mengiringi video showreel ini, namun akan lebih 
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baik lagi kalau membuat sendiri. Ketika membuat audio sendiri akan membuat 

lebih berkesan daripada hanya mengambil soundtrack audio lain. 

Dalam pembuatan audio ini menggunakan 4 alat musik, yakni bass, ryhtm, 

melody dan juga drum. Semuanya memiliki peranan masing-masing dan 

semuanya di acak sehingga menjadikan banyak variasi. Dari ke empat alat musik 

tersebut mempunyai peranan masing-masing yang sangat penting, misalnya saat 

memasuki opening hanya bass yang bermain. 

Untuk hal audio ini memang tidak termasuk di dalam kategori pembuatan 

showreel. Namun ini juga berhubungan bagaimana kita menyatukan beberapa 

divisi menjadi satu kesatuan yang padu dan mampu menjadikan utuh. 

 

4.5.6 Finishing 

Video showreel telah dipadukan dan disatukan, audio juga sudah selesai. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah finishing dari kesemuannya. Finishing 

disini lebih ditekankan pada penempatan audio yang sesuai dan juga penambahan 

viggnet yang berguna untuk menyelaraskan semua video showreel CV. Pendopo 

Agung Poetrokoesoeman. 

Finishing disini juga tidak lupa mengecek apa saja yang mengalami bug 

ataupun eror baik saat render video showreel maupun setelahnya. Karena video 

showreel ini akan digunakan sebagai promosi di CV. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman. 

 

 


	Dari Studi Eksisting Videoagency Showreel 2011 dan Skawan Creative Showreel 2011, dapat didapat analisa kelebihan, kekurangan dan kesempatan dalam tabel 4.1. Untuk lebih jelasnya berikut tabel analisa kelebihan, kekurangan dan kesempatan dari Videoage...

