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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Judul yang di ambil di dalam Penelitian Tugas akhir ini yaitu “Perancangan 

Video Profil Museum Surabaya berbasis Online sebagai Upaya mengenalkan 

kepada Masyarakat di Surabaya”. Adanya penelitian terdahulu yang sudah ada 

sebelumnya di Museum Surabaya yaitu Perancangan desain interior Restoran 

Museum Surabaya oleh Liong Ling Ling. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan pada kali ini peneliti menekankan pada perancangan Video Profil yang 

digunakan Museum Surabaya guna mengenalkan kembali kepada masyarakat 

khususnya Surabaya akan peninggalan barang-barang yang ada di dalam Museum 

Surabaya, sedangkan penelitian yang dilakukan terdahulu yang dilakukan oleh 

Liong Ling Ling membahas mengenai Perancangan Desain Interior lebih terfokus 

kepada desain yang ada di dalam ruangan Restoran Museum Surabaya. Dengan 

demikian Peneliti melalui penelitian ini mengharapkan masyarakat khususnya 

warga kota Surabaya bisa lebih mengenal serta menjadikan Museum Surabaya 

menjadi tujuan utama dan icon di Surabaya. 

 Menurut Widodo (2002 : 4) Surabaya adalah kota terpadat ke-2 di Indonesia 

setelah Jakarta. Selain menjadi sebutan kota Pahlawan yang sangat fenomenal 

berkat nama Bung Tomo yang memberikan semangat kepada rakyat Surabaya 

disaat melawan Belanda pada tanggal 10 November 1945. 
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 Di pusat Kota Surabaya tepatnya di jalan Tunjungan yang sudah menjadi 

ikon jalan utama sebagai aktifitas masyarakat yang ada di Surabaya. Pertama kali 

berdiri sejak jaman Belanda bangunan megah pada tahun 1877 yang saat ini dikenal 

dengan nama Gedung Siola yang sangat terkenal dengan pusat Elektronik paling 

elite di Surabaya akhir tahun 2000-an, tetapi semakin modern era jaman di kota 

Pahlawan maka pengunjung pun mulai berkurang. ada beberapa faktor yang 

menyebabkan yaitu diantaranya semakin bertambahnya tempat wisata serta era 

gadget yang sudah mewabah di kalangan pelajar anak muda di jaman sekarang. 

Tepatnya pada tanggal 3 Mei 2015 ini atas kehendak Wali Kota Surabaya Ibu Tri 

Rismaharini Gedung Siola yang dahulunya menjadi pusat elektronik di Surabaya, 

dirombak beberapa tampilan serta dibuat beberapa pembaharuan. Terutama di 

Lantai 1 yang dijadikan Museum Surabaya.  

Menurut Resti (2016) Pemberian nama Museum Surabaya, karena Museum 

yang berada di Jalan Tunjungan ini adalah Museum pertama yang berdiri jantung 

kota Surabaya, Ibu Tri Risma yang mempunyai pemikiran tentang banyaknya 

barang-barang yang tidak dipakai di gudang kantor dinasnya sehingga beliau 

mempunyai ide untuk membuka Museum yang berada di Gedung Siola. Dengan 

bantuan beberapa pengkoleksi barang-barang antik, kini Museum Surabaya sudah 

mempunyai lebih dari 250 macam barang peninggalan di dalamnya. Kini Museum 

Surabaya ini menjadi destinasi baru warga Surabaya dan sekitarnya. Benda-benda 

yang ditampilkan tak jauh dari namanya, yakni benda yang menjadi saksi bisu 

perjalanan sejarah kota Surabaya. ini berguna agar masyarakat khususnya warga 
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Kota Surabaya mengetahui peninggalan – peninggalan yang ada di kota Surabaya 

dengan adanya Museum Surabaya. 

 Kesadaran masyarakat Surabaya akan Museum Surabaya masih dibilang 

dini atau belum mengenal, dikarenakan Museum Surabaya tidak mempunyai media 

untuk mempromosikannya. Pembukaan Museum Surabaya dibuka dengan 

diadakannya acara Parade Bunga untuk meriahkannya. tetapi sudah hampir 1 tahun 

lebih Museum Surabaya berdiri di gedung Siola. walaupun tarif yang diberikan 

untuk masuk adalah gratis, tetapi pihak penjaga Museum Surabaya mengeluhkan 

sebab sedikitnya  pengunjung yang berkunjung setiap minggunya. Jumlah 

pengunjung Museum Surabaya yang di rekap tiap bulan melalui Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata kota Surabaya diketahui. 

jumlah pengunjung yang mengunjungi Museum Surabaya pada mulai bulan 

Juni 2015 – Agustus 2016 memiliki data dengan Total kunjungan selama 15 bulan 

ini di Museum Surabaya adalah 1249 Pengunjung, kunjungan paling populer atau 

paling ramai dilakukan adalah saat bulan Desember 2015 yang diperoleh dengan 

112 orang, 62 Wanita dan 50 Pria. Serta kunjungan paling sedikit adalah Bulan 

September 2015 yang hanya dikunjungi oleh 68 orang dengan 32 wanita dan 36 

Pria.  

Mengenai jumlah pengunjung yang ada di Museum Surabaya, dengan dan 

Berdasarkan Jenis Kelamin. Dengan kunjungan Wanita yang paling populer atau 

paling banyak pada bulan Desember 2015 yang berjumlah 62 pengunjung, 

sedangkan Paling Populer di Pria atau paling banyak pada bulan Juni dan Bulan 

Agustus 2015, sedangkan paling sedikit kunjungan yang dilakukan oleh Wanita 
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adalah bulan Agustus 2015 yang berjumlah 20 orang sedangkan Pria di Bulan Mei 

2016 dengan jumlah 21 orang. Dari data tabel grafik yang diperoleh dibawah dapat 

diperoleh nilai rata-rata kunjungan yang dilakukan di Museum Surabaya yaitu 83 

Orang Per-Bulan (37 Pria dan 46 Wanita). Sehingga dari jenis kelamin yang 

dibedakan untuk kunjungan di Museum Surabaya dapat di peroleh Fakta bahwa 

Wanita lebih banyak untuk berkunjung di Museum Surabaya dengan rata-rata 46 

orang dibandingkan Pria yang rata-rata hanya 37 orang rata-rata perbulan. 

Rekap data semua pengunjung yang berkunjung di Museum Surabaya 

adalah 1249 pengunjung. beberapa informasi mengenai pengunjung yang 

berkunjung ke Museum Surabaya Mayoritas 55% Pria atau dengan jumlah 684 

orang sedangkan wanita hanya 45% atau dengan jumlah 565 orang. 

Sedangkan pengunjung yang berkunjung ke Museum Surabaya dengan 

berbagai Pendidikan dan Profesi, penggunaan 4 kategori tentang pengunjung yang 

datang di Museum Surabaya adalah yang paling banyak atau lebih mayoritas adalah 

Umum dengan perolehan rata-rata 40% atau mempunyai jumlah 500 orang, 

sedangkan Mahasiswa dan sekolah SMA menempati urutan selanjutnya dengan 

rekap perolehan 25% atau 312 orang, untuk kategori terakhir ditempati oleh 

sejarahwan yang hanya menduduki 10% dari keseluruhan rekap data Pengelolah 

Museum Surabaya dengan 125 orang. 

Penjelaskan tentang informasi pengunjung yang datang di Museum 

Surabaya, dengan presentase yang berkunjung adalah 80% warga Surabaya dengan 

jumlah hampir 1000 orang, serta 20% luar kota Surabaya dengan todal 249 orang, 

kunjungan Warga dari dalam kota lebih mendominasi Kunjungan yang ada di 
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Surabaya, itu di maklumi / wajar karena Museum Surabaya sendiri tergolong 

tempat Kunjungan yang baru dan tidak di ketahui oleh warga diluar kota Surabaya 

masih sedkit yang mengetahui.  

Kesimpulan Dari informasi jumlah pengunjung di atas didapatkan 

kesimpulan mengenai data pengunjung yang datang di Museum Surabaya dengan 

Total 1249 orang pengunjung, dengan rincian 55% Pria dengan total 694 orang dan 

45% wanita dengan total kunjungan 565 orang, dari data tersebut dapat di pilah 

kembali data kunjungan mengenai orang yang datang dan berkunjung di Museum 

Surabaya berdasarkan profesinya. Mengetahui kunjungan yang paling banyak 

dilakukan adalah dari kalangan umum dengan hampir total 500 orang, dan 

mahasiswa yang mempunyai presentase sama dengan mahasiswa adalah kalangan 

anak sekolah SMA 312 orang pengunjung, serta sejarawan 10% atau 125 orang. 

Mayoritas kunjungan adalah orang Surabaya dengan total 80% dibanding 20% 

orang luar Surabaya. 

Dari rekap data pengunjung yang sudah dijelaskan diatas, perlu adanya 

suatu pengenalan kepada masyarakat khususnya yang ada di Surabaya dengan 

menggunakan video profil berbasis online tentang Museum Surabaya agar 

Masyarakat Surabaya lebih mengenal lagi akan Museum Surabaya yang ada di 

gedung Siola, yakni gedung yang memiliki sejarah panjang di kota Surabaya. 

Perlunya pengenalan terhadap Museum Surabaya untuk lebih di kenal oleh 

anak-anak muda penerus bangsa yang ada di Surabaya, yaitu karena di dalam 

Museum Surabaya memiliki banyak potensi peninggalan barang-barang sejarah 

tentang Surabaya Tempoe Doeloe yang sangat bermanfaat, serta barang-barang 
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yang menjadi saksi bisu Surabaya di Zaman Nenek Moyang. Yang melatar 

belakangi semakin maraknya anak-anak muda yang menghabiskan waktunya hanya 

untuk nongkrong, bermain games,  dll. untuk itu di ciptakannya video profil atau 

video company profile mengenai Museum Surabaya agar lebih dikenal.  Salah satu 

penyebab berkurangnya pengunjung adalah tidak adanya penambahan Barang yang 

ditampilkan atau diperbaharui dengan sesuatu yang lebih baru, serta disebabkan 

karena masih tidak adanya Media Promosi yang diberikan oleh pihak pengelola 

(Pemerintah Kota) Museum Surabaya untuk mengenalkan kembali atau 

mempromosikan kepada warga Surabaya. 

 Permasalahan yang di miliki Museum Surabaya adalah masih belum adanya 

media promosi guna mengenalkan kembali benda peninggalan bersejarah yang ada 

di dalam Museum Surabaya, khususnya alat Transportasi masa lampau seperti 

Becak Siang dan Malam, Angguna, Mobil Pemadam dll terhadap pengunjung. Pada 

hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud 

dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahan yang bersangkutan (Shimp, 

2014:53). 

 Video Profil yaitu suatu video yang diambil atas nama lembaga / institusi 

tertentu guna menginformasikan suatu pesan baik tersirat maupun tersurat tentang 

perusahaan yang berkaitan, dengan tujuan guna agar produk atau lembaga lebih 

dikenal, meningkatkan angka marketing (penjualan), sebagai pembuatan identitas 
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perusahaan dll. Video Profil juga merupakan salah satu jenis media promosi yang 

bisa digunakan untuk perusahaan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa kebanyakan 

orang lebih suka mendengar dan menonton dibandingkan dengan membaca, serta 

dibuatnya video profil yang bergerak atas nama lembaga/institusi maka di dalam 

suatu video tersebut akan mempunyai nilai plush lebih di benak masyarakat yang 

melihatnya, hal tersebut menjadi kelebihan tersendiri bagi adanya Video Profil guna 

mempromosikan Museum Surabaya agar lebih dikenal kembali (Jefferly, 2016:9). 

 Pengertian Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian 

media dalam konteks komunikasi massa. Sedang Media online, menurut Asep 

(2012: 7) Media Online (online Media) yaitu media massa yang tersaji secara online 

di situs web (website) internet. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti 

menggunakan destinasi Museum Surabaya yang terletak di gedung Siola, karena 

Peneliti ingin mendekatkan kembali serta memperkenalkannya kepada warga 

Surabaya khususnya di kalangan Remaja agar mereka mengetahui sejarah serta 

peninggalan yang ada di dalam Museum Surabaya, dalam upaya untuk menjadikan 

Museum Surabaya menjadi pusat wisata yang menjadi tujuan utama serta icon di 

Surabaya.  

 Disaat Berbicara mengenai media berbasis Online di internet tidak lepas 

dengan nama Media Sosial, Media Sosial sudah menjadi kebutuhan di era sekarang 

ini, hampir anak-anak hingga dewasa bisa menggunakannya. oleh karena itu 

peneliti akan menjadikan Media Sosial yang sedang naik daun tepatnya Youtube, 

instagram, Facebook, & Twitter. Sebagai wadah utama untuk bisa mengenalkan 

kembali sejarah peninggalan yang ada di Museum Surabaya. Dengan mengenalkan 
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atau memposting suatu aktifitas kita di dalam media sosial maka bisa dilihat oleh 

siapapun, Selain itu budget lebih murah, cakupan lebih luas. semua orang di era 

sekarang ini sudah banyak memakai Media Sosial guna mencari informasi yang 

terbaru. Itu artinya, ketika orang – orang mencari informasi, mereka juga akan 

memanfaatkan media sosial diantaranya Youtube, instagram, Facebook & Twitter. 

Jadi akan sangat baik untuk mengenalkan Museum Surabaya tidak hanya eksis di 

Google tetapi juga eksis di Media Sosial Lainnya (Jefferly, 2016:4).  

 Peneliti menggunakan Target market pada anak sekolah usia 12 tahun – 17 

tahun yang ada di Surabaya, peneliti ingin mengenalkan terlebih dahulu kepada 

anak muda yang ada di Surabaya karena kota yang baik adalah kota yang sejarahnya 

dicintai oleh generasi mudanya. pembuatan Video Profil Museum Surabaya ini 

dibuat dengan sebuah narasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan 

Subtitle Bahasa Inggris guna menginformasikan pula kepada wisatawan 

Mancanegara agar bisa memahami isi yang disampaikan oleh peneliti di Video yang 

akan dibuat. 

Dengan mengambil beberapa hasil olahan video tentang peninggalan – 

peninggalan yang ada di Museum Surabaya, serta pemberian visual effect dan 

narasi sebagai penyampaian pesan yang telah di edit (olah digital) untuk 

menjadikan suatu video kompleks yang mempunyai pesan agar bisa diterima di 

kalangan anak Remaja Surabaya, guna menjadikan Museum Surabaya itu lebih 

dikenal dan dicintai semua warga yang tinggal di kota surabaya. 

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

peneliti mengajukan perumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana 
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merancang Video Profil Museum Surabaya berbasis Online sebagai Upaya 

mengenalkan kepada Masyarakat di Surabaya ? 

1.3   Batasan Masalah 

Di dalam Penelitian Tugas akhir ini agar lebih jelas serta terarah, maka 

peneliti perlu membatasi masalah yang akan dibahas terfokus pada: Perancangan 

Video Profil berbasis Online meliputi Youtube, Instagram, Facebook & Twitter 

serta media pendukung yang meliputi Brosur, Kalender, Kaos, Topi X-Banner yang 

terdapat di dalam penelitian Museum Surabaya. 

1.4   Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menghasilkan rancangan Video Profil di Museum Surabaya 

b. Menghasilkan rancangan Video Berbasis Online yang meliputi Youtube, 

Instagram, Facebook di Museum Surabaya 

1.5 Manfaat 

1.5.1   Manfaat Teoritis 

 Di dalam penelitian / rancangan Penelitian Tugas Akhir yang ini diharapkan 

bermanfaat secara teoritis diantaranya yakni :  

a. Menjadi referensi bagi kalangan akademis. 

b. Dengan adanya pembuatan Video Profil yang telah dibuat oleh peneliti 

berbasis Online di media Sosial, khusus dalam peroses perancangan Penelitian 

Video Profil ini guna menjadikan Museum Surabaya selanjutnya untuk lebih 

dikenal lagi 

1.5.2   Manfaat Praktis 
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Di dalam penelitian / rancangan Penelitian Tugas Akhir yang ini diharapkan 

bermanfaat secara praktis diantaranya yakni : 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat guna menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi seseorang yang telah melihat (view) video profil yang telah 

peneliti buat untuk upload di channel Youtube account Museum Surabaya, 

terutama bagi Remaja khususnya di Surabaya agar mereka mengetahui 

beberapa peninggalan yang ada di Museum Surabaya. 

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat pula guna memberikan peluang kepada 

Museum Surabaya untuk mendapatkan dukungan/support penuh terhadap 

pihak pemerintah sendiri agar Kota Surabaya lebih sukses kedepannya. 


