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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian terdahulu 

 Penelitian Terdahulu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Stikom 

Surabaya, bernama Moch. Romawan Pradhikta S, yang berjudul yaitu Perancangan  

Komunikasi Visual Makam Bung Karno Berbasis Sejarah Untuk Menjadi Tempat 

Tujuan Wisata Kota Blitar. Tujuan dari perancangan tersebut adalah sebagai upaya 

peningkatan destinasi branding kota besejarah dengan cara membuat logo dan 

media pendukung lainnya beserta citra positif yang dimilikinya. Dilihat dari 

permasalahan diatas bahwa makam Bung Karno belum memiliki identitas berupa 

logo dan media pendukung untuk mempromosikan tempat tersebut.  

Penelitian tersebut mengumpulkan data dengan cara wawancara, obervasi, 

dokumentasi, dan studi literatur. Dengan melakukan survey ke tempat makam Bung 

Karno yang berada dikota Blitar.  

Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah objek 

yang diambil namun tetap berhubungan dengan Soekarno. Objek yang diambil 

adalah benda-benda bersejarah berupa koleksi mobil antik Presiden Ir. Soekarno 

yang pernah digunakan. Pada penelitian terdahulu adalah mengambil objek utama 

yaitu makam Bung Karno.   
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2.2  Video 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman 

gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan melalui gelombang pesawat 

televisi, atau dengan kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang 

disertai dengan suara. Metode dalam mempromosikan dan mengenalkan sebuah 

produk atau objek dapat dilakukan berbagai macam media salah satunya adalah 

media video.  

Azhar Arsyad (2011 : 49) menyatakan bahwa video merupakan gambar-

gambar dalam frame, frame demi frame ini diproyeksikan melalui lensa proyektor 

secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan, bahwa video merupakan salah satu jenis media audio visual 

yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak dengan suara yang sesuai. 

Kemampuan video mengambil gambar hidup dan suara memberikan daya tarik 

tersendiri. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

Kegunaan dari video itu sendiri bermacam-macam tergantung dari konsep 

dan tujuan video itu sendiri, video termasuk jenis media above the line (ATL), 

memiliki ciri-ciri lebih detail dan durasinya lebih panjang daripada video seperti 

iklan di televisi. Hal tersebut dikarenakan proses pengambilan gambar dilakukan 

secara berkala dan memakai teknik yang sudah tersusun, dari proses tersebut video 

yang dihasilkan akan lebih terperinci dan mencakup semua hal yang di perlukan 

dari produk atau objek tersebut. 
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2.2.1  Jenis Video Promosi/iklan 

 Menurut Frank Jefkins (1997:121), ada beberapa jenis video promosi atau 

iklan, sebagai berikut: 

1.  Video Teks  

video teks dapat digunakan untuk tujuan iklan, tetapi hanya dalam bentuk 

komputer yang ada hanya berbentuk teks dan tidak ada yang dalam bentuk film. 

Video teks tidak berbeda dengan iklan dimedia cetak, namun video teks tidak 

memerlukan biaya yang mahal seperti media cetak. 

2.  Video Televisi  

 Video televisi bertujuan hanya sekedar memperkenalkan produk-produk 

dan jasa-jasa perusahaan. Video televisi dibuat semenarik mungkin  guna memikat 

para pemirsa untuk menontonnya. Video televisi menyisihkan program yang 

ditayangkan oleh perusahaan televisi regular. 

3.  Video Humas (company profile)  

 Disamping itu terdapat pula video-video huma (public relation) yang 

berjajar di jurnal-jurnal keluarga. Video ini biasanya memuat informasi lengkap 

tentang suatu perusahaan dan produk atau tentang organisasi dan isu tertentu. Video 

ini bisa dinikmati oleh pemirsa secara cuma-cuma dirumah. Video humas 

diterbitkan oleh lembaga-lembaga sukarela yang beraneka ragam. 
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2.2.2 Jenis Teknik Video 

Menurut Bartholo Bush Sawa (2014), teknik pengambilan gambar adalah 

menentukan bagaimana pengambilan gambar itu dibuat agar terdapat kesan yang 

timbul didalamnya. Teknik pengambilan gambar dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu, sudut pengambilan gambar dan ukuran gambar. 

1. Sudut Pengambilan Gambar 

 a. Frog Eye 

Teknik pengambilan gambar dengan ketinggian kamera lebih rendah dari 

obyek. Teknik ini menghasilkan obyek menjadi sangar besar, sehingga 

menghasilkan kesan keangkuhan, keagungan, dan kekokohan. 

b. Eye Level 

Sudut pengambilan gambar sejajar dengan obyek. Menghasilkan tangkapan 

pandangan mata seseorang berdiri atau pendangan sejajar dengan obyek. Sering 

juga disebut sebagai normal shot. 

c. Bird Eye 

Pengambilan gambar dilakukan dengan ketinggian kamera diatas dari obyek 

yang direkam. Hasil pengambilan gambar ini memperlihatkan lingkungan yang 

demikian luas dengan benda lain yang nampak sangat kecil. 
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2. Ukuran Gambar 

 a. Extreme Close Up 

Pengambilan gambar sangat dekat sekali dengan obyek, sehingga 

memperlihatkan pori-pori atau detail dari obyek tersebut. 

b. Big Close Up 

Pengambilan gambar dari atas kepala hingga dagu dari obyek. Menonjolkan 

obyek untuk menimbulkan ekspresi tertentu. 

c. Close Up 

Pengambilan gambar dari atas kepala hingga leher obyek. Untuk 

memberikan gambaran obyek secara jelas. 

d. Medium Shot 

Ukuran gambar dari atas kepala hingga pinggang yang bertujuan untuk 

memperlihatkan sosok seseorang. 

e. Long Shot 

Pengambilan gambar dari jarak jauh yang menunjukkan obyek yang 

direkam beserta latar belakangnya. 

2.3 Editing 

Editing adalah suatu proses mengatur dan menyusun rangkaian shot menjadi 

scene, rangkaian scene menjadi sebuah sequence, rangkaian sequence menjadi 

suatu cerita utuh. Tujuan dasar proses editing adalah menyajikan suatu cerita 

dengan jelas kepada penonton. (Nugroho,2014). 
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Dengan kata lain, penonton tidak merasakan bahwa program yang 

disaksikan adalah potongan-potongan sambung. Editing sangat berkaitan erat 

dengan hasil gambar yang baik akan membantu seorang editor menyusun shot-shot 

secara mudah dan baik. (Nugroho,2014) 

2.3.1 Fungsi Dasar Editing 

 Zettl mengungkapkan bahwa ada tiga fungsi dasar editing Antara lain, 

combine, trim, dan build (Zettl, 2009): 

 1. Menggabungkan (combine) 

 Editing mempunyai persoalan menggabungkan dari shot ke shot yang lain. 

Sehingga menjadi sebuah alur cerita dari shot-shot tersebut. Proses penggabungan 

untuk memperoleh kontinuitas gambar ini merupakan suatu kreativitas seni 

tersendiri, fakto pengalaman, dasar acuan, isi pesan yang disampaikan akan 

mempengaruhi nilai-nilai kreativitas pada proses penggabungan gambar. 

 2. Memotong (trim) 

 Trimming atau memotong adalah salah satu dari pengerjaan editor dalam 

memotong bahan yang ada untuk membuat video yang sesuai dengan penempatan 

waktu yang tepat atau meng-cut off  beberapa gambar yang dianggap tidak logis. 

 3. Merancang (build) 

 Seorang editor harus merancang sebuah cerita dari shot ke shot yang lain 

dengan baik. Dalam merancang sebuah cerita editor tidak boleh asal memilih 

beberapa shot serta menggabungkannya kedalam sequence, tetapi harus mengambil 
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beberapa shot dan transisi yang efektif untuk merancang atau membuat cerita 

menjadi cerita utuh.  

2.4 Proses Editing 

 Proses editing terbagi menjadi dua bagian, yaitu editing linier dan  editing 

nonlinier: 

1.  Editing Linier 

Proses editing ini menggunakan sistem perekaman/ penyusunan gambar 

yang berurutan (linear), jadi urutan gambar yang diinginkan sesuai dengan urutan 

pada naskah, mulai dari A s/d Z harus diedit secara alphabets. (Fachruddin, 2012). 

Editing Linier pada dasarnya adalah memilih gambar dari satu tape dan 

menyalin gambar tersebut kedalam urutan tertentu ke tape lain. Prinsip operasional 

dari editing ini adalah menyalin. Rekaman yang sudah diambil bekerja pada prinsip 

dasar yang sama, satu atau beberapa VTR memutar secara berulang kali bagian-

bagian rekaman itu dengan rekaman asli, dan VTR lain mencatat pada pita sendiri 

bahan yang dipilih dari rekaman asli. (Zettl, 2011). 

Editing linier melibatkan "dubbing" atau menyalin rekaman master untuk 

rekaman lain dalam berurutan. Proses ini bekerja dengan baik untuk editor sampai  

klien ingin adannya perubahan yang signifikan yang akan dibuat di tengah tape. 

Dengan pita linear, yang biasanya berarti bahwa seluruh proyek telah menjadi 

sepenuhnya kembali diedit: ini sangat memakan waktu. 

 Linear editing analog juga tidak bekerja dengan baik, jika beberapa 

generasi (salinan dari salinan) dari rekaman itu dibuat, karena setiap salinan itu akan 

mempunyai kualitas gambar yang semakin memburuk. Sistem linear umumnya 
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terdiri dari "pemain" dan "recorder" bersama dengan konsol kontrol. Rekaman 

ditempatkan ke pemain dan kemudian diedit ke perekam. Meskipun beberapa 

segmen industri televisi masih menggunakan linear editing, tetapi sebagian besar 

pemrograman saat ini diedit pada nonlinear Editor. (Millerson and Owens, 2009) 

2.  Editing Nonlinier 

Editing nonlinier (juga sering disebut random access/ acak) mirip seperti 

bekerja dengan menggunakan word processor, dimana kita dapat dengan mudah 

memindahkan, menghapus serta menduplikasi data-data. Nonlinier editing adalah 

proses penyusunan gambar yang dilakukan secara tidak berurutan (random/ acak), 

penyusunan gambar bisa dimulai dari pertengahan suatu program acara, kemudian 

awal dari suatu program acara tersebut dan seterusnya hingga program tersebut 

selesai. 

Editing jenis ini sesuai dengan namanya nonlinier, dapat melakukan 

penyusunan gambar-gambar secara random/ acak, tidak harus disusun berurutan, 

tetapi pada akhir proses harus diurutkan kembali sesuai dengan alur cerita dari 

naskahnya. 

Hal ini dapat dilakukan karena proses penyusunan gambar-gambar hanya 

dengan memindahkan suatu clip ke tempat yang diinginkan (click and drag), sedang 

proses perekamannya dilakukan setelah rangkaian clip tadi tersusun secara 

alphabets menurut tuntutan cerita dari naskahnya. Software editing nonlinier sangat 

beragam, diantaranya adalah Adobe Primer, Pinacle, Avid, Velocity, dan masih 

banyak lagi jenis peralatan editing nonlinier yang diggunakan tergantung kebutuhan 

dari pemakai itu sendiri. (Fachruddin, 2012). 
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Hampir semua video dan program televisi yang diedit menggunakan editor 

nonlinear. Editing nonlinier adalah proses di mana video recorder yang di 

digitalkan ke komputer. Kemudian rekaman bisa diatur ulang, dan memiliki efek 

khusus yang ditambahkan dengan audio dan grafis dapat disesuaikan dengan 

menggunakan software editing. Editing nonlinier membuatnya sangat mudah untuk 

membuat perubahan seperti memindahkan klip sekitar sampai klien senang dan 

puas dengan hasilnya. Hard disk dan kartu memori kamera telah memungkinkan 

editor untuk memulai editing jauh lebih cepat, karena tidak perlu mendigitalkan 

semua rekaman. Sistem nonlinier membutuhkan biaya yang tidak besar, sedangkan 

sistem linear editing profesional membutuhkan biaya yang besar. Setelah proyek 

selesai diedit, data output dapat disimpan ke media apa pun yang diinginkan: tape, 

internet, ipod, cd, dvd, dan lain-lain. (Millerson dan Owens, 2009). 

Nonlinear editing dilakukan dengan menggunakan komputer yang 

dilengkapi dengan video capture card (matrox, pinnacle, canopus, dll). (Nugroho, 

2014). 

2.5 Warna 

 Pada dasarnya warna adalah suatu mutu cahaya yang dipantulkan dari suatu 

objek ke mata manusia. Hal ini menyebabkan kerucut-kerucut warna pada retina 

bereaksi, yang memungkinkan timbulnya gejala warna pada objek-objek yang 

dilihat sehingga dapat mengubah persepsi manusia (Junaedi, 2003:14). Warna 

bersifat subjektif karena warna memiliki hubungan yang sangat kuat dengan setiap 

individu yang melihatnya. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam untuk 
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menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu menstimuli perasaan, perhatian 

dan minat seseorang (Adi Kusrianto, 2007:46). 

2.6  Galeri 

 Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2003), Galeri 

adalah selasar atau tempat dapat pula diartikan sebagai tempat yang memamerkan 

karya seni tiga dimensional karya seorang atau sekelompok seniman atau bisa juga 

didefinisikan sebagai ruangan atau gedung tempat untuk memamerkan benda atau 

karya seni.  

Galeri selain untuk memamerkan karya seni juga digunakan untuk 

memamerkan benda-benda koleksi yang di kumpulkan oleh individu atau 

kelompok. Biasanya galeri tersebut adalah milik pribadi dari pemilik benda-benda 

yang dipamerkan. Dalam laporan ini galeri yang dimaksud adalah sebuah galeri 

mobil.  

Galeri mobil ini berisi berbagai macam mobil antik termasuk jenis mobil  

yang pernah digunakan Presiden Ir.Soekarno, tidak dipungkiri bahwa terdapat dua 

puluh tiga jenis mobil antik yang pernah digunakan oleh Presiden Ir. Soekarno. 

Galeri yang memiliki beberapa mobil antik tersebut, penulis menemukan dua 

tempat yaitu berada di Hauwke Auto Gallery dan Jimmy Auto Gallery.  

Dari tdua lokasi tersebut dipilih karena mempunyai bukti-bukti yang otentik 

keasliannya seperti STNK asli dan surat sertifikat dari pemerintah, selain itu juga 

juga terorganisi oleh lembaga swadaya masyrakat yang bernama Perhimpunan 

Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI). 
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2.6.1  Hauwke Auto Gallery 

Gambar 2.1 Koleksi Mobil Antik Hauwke Auto Gallery 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

 Hauwke Auto Gallery & Studio, yang terletak di daerah Cipete, Jakarta 

Selatan. Pertama kali dibuka untuk bisnis pada bulan Agustus 2008, menampilkan 

koleksi yang terawat dengan baik dan membangun ulang mobil  Eropa dan Amerika 

Utara. 

  Dengan berbagai pilihan lebih dari 50 mobil yang berasal dari sebelum 

tahun 1908 hingga tahun 1960. Hauwke Auto Gallery juga menawarkan berbagai 

macam mobil sedan, limusin kepresidenan, mobil sport, kendaraan militer dan 

bahkan truk untuk kebutuhan acara anda. 

  Terlebih lagi, tepat berada didepan galerinya ada beberapa koleksi lainnya 

termasuk restoran klasik Amerika, sebuah pompa bensin jaman dahulu, kedai 

Inggris, dan garasi. Selain menampilkan beberapa benda koleksi sejarah tersebut 
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Hauwke Auto Gallery memiliki studio. Studio tersebut menawarkan ruang fotografi 

indoor dan outdoor yang professional dan  lengkap. 

 Hauwke Auto Gallery sangat terbuka untuk semua masyarakat Jakarta atau 

luar Jakarta yang ingin datang berkunjung, namun sebelum mengunjungi Hauwke 

Auto gallery wisatawan harus membuat janji terlebih dahulu kepada pengurusnya,  

dengan cara menghubungi melalui telepon yang telah tertera diwebsite resmi 

Hauwke Auto Gallery.  

 2.6.2  Jimmy Auto Gallery  

 Jimmy Auto Gallery adalah anggota dari sebuah lembaga swadaya 

masyarakat dikota Tangerang Selatan, Banten. Lembaga swadaya masyarakat ini 

bernama Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau singkat kata adalah 

PPMKI. PPMKI resmi berdiri pada 13 november 1979, dengan ketua pertama 

Solihin GP. PPMKI ini adalah wadah bersifat nonkomersial yang lahir dari 

semangat melestarikan mobil kuno yang mempunyai arti penting bagi sejarah dan 

perkembangan teknologi. Sampai saat ini PPMKI telah tersebar di berbagai daerah. 

Masing-masing cabang membentuk kepengurusan sendiri. PPMKI bisa ditemui di 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa timur, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, 

dan Sumatra barat. 
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2.7 Mobil 

 Menurut website news.lewatmana.com, ada beberapa perbedaan mengenai 

jenis-jenis mobil. Seperti yang dimuat bahwa mobil memiliki perbedaan, dari mobil 

antik,  mobil klasik,  dan mobil vintage. Dari ketiga perbedaan tersebut dijelaskan 

bahwa: 

2.7.1.  Mobil Antik 

Pada umumnya adalah mobil yang berusia lebih dari 45 tahun. Namun 

dibeberapa negara ada juga mobil-mobil yang dikategorikan sebagai mobil klasik 

berdasarkan ketentuan yang telah disepakat bukan berdasarkan umur mobil. Akan 

tetapi, penentuan berdasarkan umur mobil juga banyak digunakan secara umum. 

Selain itu, kondisi mobil dan aksesorisnya juga harus sesuai dengan bawaan awal, 

bukan yang telah diganti-ganti atau telah mengalami banyak perubahan besar. 

2.7.2  Mobil Klasik 

 Definisi mobil klasik memang hampir tumpang tindih dengan mobil antik. 

Akan tetapi, umumnya mobil klasik adalah yang berusia minimal 20 tahun dan tidak 

lebih dari 40 tahun. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa mobil klasik 

bukanlah yang diproduksi sebelum tahun 1925. 

Karena itu semua mobil antik bisa juga termasuk mobil klasik, tapi tidak semua 

mobil klasik termasuk mobil antik. Mobil klasik boleh mengalami perbaikan dan 

perawatan agar tetap bagus, tapi tidak mengubah desain dan spesifikasi awal mobil 

tersebut. 
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2.7.3  Mobil Vintage 

 Definisi mobil vintage juga tumpang tindih dengan mobil antik. Bagi sebuah 

mobil untuk masuk ke dalam kategori mobil vintage haruslah yang diproduksi 

antara tahun 1919 dan 1930 tapi ada juga yang membatasi hingga tahun 1925. 

Tidak seperti mobil antik dan mobil klasik, mobil vintage tidak harus 

mempertahankan desain asli dan spesifikasi awal, bahkan mobil vintage juga boleh 

dimodifikasi tanpa harus kehilangan status “vintage”nya. 

2.7.4 Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

 Dari jumlah total 23 mobil presiden Ir. Soekarno yang ditemukan dan 

tersebar diseluruh Indonesia, khususnya Hauwke Auto Gallery dan Jimmy Auto 

Gallery adalah termasuk jenis mobil antik. Dari kedua kolektor tersebut dapat di 

jumlahkan sekitar 6 buah mobil presiden Ir.Soekarno yang boleh di publikasi. 

berikut gambar-gambar mobil Ir.Soekarno yang pernah di gunakan dan di 

milikinya: 

Gambar 2.2 mobil Ir. Soekarno Berada  

di Hauwke Auto Gallery. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 


