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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang di lakukan sebelumnya di Museum Surabaya yaitu 

penelitian mengenai Perancangan Desain Interior Restoran di dalam Museum 

Surabaya oleh Liong Ling Ling, perancangan tentang desain interior ini melatar 

belakangi dengan Semakin maraknya restoran yang ada pada di kota Surabaya, 

banyak restoran baru-baru yang bermunculan dan saling bersaingan. Seperti di 

ketahui saat restoran baru dibuka, maka banyak orang berbondong-bondong untuk 

datang menikmati restoran baru tersebut, entah dari penampilan arsitektur, maupun 

dari interior restoran yang disajikan dari restoran tersebut (Liong, 2016 : 554).  

Restoran mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pengunjung untuk akan 

selalu datang, tetapi tidak hanya itu saja sebuah interior harus memiliki estetika dan 

ketertarikan yang unik dalam arti lain dari sisi arsitek,interior, atau sajian makanan 

yang dapat membuat para pengunjung datang ke restoran tersebut. Kota Surabaya 

adalah kota pahlawan yang biasa kita kenal dengan kota yang penuh sejarah akan 

banyaknya insiden yang terjadi hingga merdekanya bangsa Indonesia, tak 

terkecuali insiden 10 November yang terjadi pada Kota Surabaya, yang dapat kita 

peringati sebagai hari pahlawan, dimana saat insiden tersebut banyak para pejuang 

rela mati untuk kemerdekaan Indonesia (Liong, 2016 : 555).  
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Semangat heroisme pada itu sangatlah menyimbolkan semangat dari pada 

“arek-arek Suroboyo” dengan mempertahankan teguh negaranya sebagai Negara 

yang tidak bisa dijajah oleh Negara lain. Di dalam penelitian yang. 

a. Tujuan di adakannya Penelitian tentang Desain Interior yakni : 

1. Menciptakan suasana interior yang bernuansa tradisional.  

2. Menciptakan restoran yang komersial tersebut sebagai pendukung dari 

Museum Surabaya yang non komersial sehingga dapat berjalan bersinergi 

antar satu dengan lainnya.  

b. Manfaat di adakannya Penelitian mengenai Desain Interior Yakni : 

1. Dapat merasakan suasana tradisional dalam aspek interior, pelayanan, 

makanan yang disajikan, dan sebagainya.  

2. Dapat mengetahui bahwa di Surabaya adanya Museum Surabaya yang 

menjadi kebanggaan darikota Surabaya sehingga adanya restoran pada 

Museum Surabaya yang menjadi pendukung untuk menunjang minat bagi 

para pelanggan mengunjungi dan menikmati sejarah peninggalan pada kota 

Surabaya.  
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c. Perancangan Penelitian 

 
Gambar 2.1 Rencana Plafon 
Sumber : Liong (2016: 560) 

 

 

 
Gambar 2.2 Layout 

Sumber : Liong (2016: 560) 
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Gambar 2.3 Area Main Entrace 1 
Sumber : Liong (2016: 560) 

 

Gambar 2.4 Area Main Entrace 2 
Sumber : Liong (2016: 560) 
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   Di dalam penelitian terdahulu di dalam desain interior untuk mengubah 

nuansa restoran yang ada di dalam Museum Surabaya diberikan oleh Liong Ling 

Ling dengan konsep sederhana dan vignette, Dalam sebuah desain perlu adanya 

keterkaitan sehingga desain tidak hanyalah sebuah tata letak, akan tetapi memiliki 

alasan yang mendasari. Perbedaan dengan dilakukannya penelitian Video Profil 

Museum Surabaya ini yaitu penekanan di dalam mempromosikan Museum 

Surabaya untuk bisa di kenal kembali melalui Video dengan menyuting beberapa 

bagian peninggalan yang ada di dalam Museum Surabaya, terutama koleksi 

unggulan dan koleksi yang banyak dikunjungi oleh pengunjung di Museum 

Surabaya, penelitian terdahulu lebih menonjolkan dari segi interior cafe 

sedangkan penelitian terbaru lebih mengarahkan kedalam sisi Video Profil. 

2.2 Sejarah Surabaya 

Memuat kitab Jayabaya, Surabaya merupakan Sebuah kota yang berada di 

Jawa Timur, Indonesia. Nama “Surabaya” sudah muncul sejak Zaman Majapahit 

Awal. Nama Surabaya diyakini berasal dari kata Sura atau Suro (Hiu) dan baya 

atau Boyo (buaya), dua mahluk yang dalam mitos lokal yang berjuang untuk saling 

mendapatkan gelar “yang terkuat” di daerah. Sumber bersejarah lainnya 

menjelaskan bahwa simbol Sura (hiu) dan Baya (buaya) sebenarnya untuk 

menggambarkan peristiwa heroik yang terjadi diujung Galuh (nama masa lalu 

Surabaya). Antara tentara yang di pimpin oleh raden widjaja dan tentara pasukan 

tar-tar pada 31 Mei 1293. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi 

kota Surabaya (Widodo, 2002 : 25). 
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Sejak abad ke – 20, kota Surabaya sudah dikenal sebagai pelabuhan 

tersibuk dikawasan koloni Hindia Timur Ducth (Novan, 2012). Hal tersebut 

menyebabkan banyak suku dan etnis yang menetap di Surabaya. Sehingga kota 

Surabaya memiliki keanekaragaman budaya. Meski begitu keaslian budaya 

Surabaya masih tetap dan berkembang sampai saat ini. Surabaya sendiri memiliki 

Julukan Kota Pahlawan yang di sebabkan karena semangat membara 

perlawanannya disaat perang melawan penjajah pada tahun 1945 yang di pimpin 

oleh Bung Tomo. 

2.3 Sejarah Siola 

Gedung bernama Siola ini adalah saksi sejarah perjalanan Surabaya sebagai 

kota dagang sejak berabad abad silam. Sudah banyak literatur sejarah dan meyakini 

bahwa bangunan ini sejak awal berdiri menjadi pusat perbelanjaan terbesar sampai 

akhir hayatnya. Namun perjalanan gedung ini mengalami pasang surut. Pernah jaya 

di abad 18, namun hancur karena menjadi korban perang 10 November 1945, 

berjaya kembali pada 1970-an dan kini riwayatnya tamat dan hanya menjadi cerita.  

 

Gambar 2.5 Gedung Siola Pasca Perang 10 November 
(Sumber : www.facebook/sawoongcom) 
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Gedung ini didirikan tahun 1877 oleh seorang pemodal asing asal Inggris, 

Robert Laidlaw (1856-1935). Bentuk bangunan awalnya tidak seperti yang tempak 

sekarang. Bangunan yang ada sekarang berarsitektur awal tahun 1900an. Namun 

sejak berdiri bangunan ini menjadi pertokoan pertama dan terbesar di Hindia 

Belanda. Jauh sebelum toko nam lahir tahun 1900-an. 

Pengusaha Inggris itu membeli sebidang tanah di pojok jalan Jl Tunjungan 

dan Gentengkali. Kala itu Tunjungan masih berada di bagian selatan kota. Namun 

paska pembongkaran tembok benteng kota 1880, Tunjungan berkembang pesat, 

menjadi setra perdagangan baru di selatan.  Laidlaw tidak salah, dia mendirikan 

sebuah pusat perkulakan terkenal di dua saat itu bernama nama Whiteaway Laidlaw 

& Co.  

Whiteaway Laidlaw & Co adalah merk dagang tempat grosir terbesar di 

dunia saat itu. Di Surabaya, inilah pusat grosir dan eceren paling lengkap. Meskipun 

dikenal sebagai pedagang tekstil, Laidlaw ternyata tidak hanya menjual kain dan 

baju. Namun apapun jenis barang-barang impor dari dari Inggris bisa ditemui di 

tempat ini. Plang yang ditulis memanjang di begian depan bangunan dengan huruf 

kapital terbaca Het Engelsche Warenhuis, yang artinya Toko serba ada Inggris. 

  Laidlaw dikenal sebagai pemodal besar sektor ritel terlengkap. saat itu 

Laidlaw juga dikenal di sektor perbankan dengan bank bernama Whiteaway 

Laidlaw Bank. Mungkin saat ini, kebesarannya bisa disejajarkan dengan peritel 

dunia Carrefour atau Hypermart. 
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Gambar 2.6 Gedung Siola Pada Tahun 1907 
(Sumber : www.facebook/sawoongcom) 

 

  Hingga 1900-an Laidlaw sudah menguasai pasar ritel ada di Eropa dan asia 

timur dengan 20 cabang. Mulai dari Calcutta di India, Bangkok di Thailand 

Singapura, Rangoon Vietnam, hingga Kuala Lumpur Malaysia. Whiteaway 

Laidlaw di setiap tempat selalu berdiri di lokasi paling strategis. menempati bagian 

sudut dan di ujung jalan terkenal. Karakter bangunan yang dirikan sama dengan ciri 

satu kubah di ujung. 

  Namun pamor toko Whiteaway Laidlaw ini akhirnya meredup setelah sang 

pemilik, Laidlaw meninggal dunia pada 1935. Bisnis ritelnya di seluruh dunia juga 

ikut gulung tikar termasuk di Surabaya. Namun bisnis banknya tetap berkibar 

sampai sekarang di Inggris.  Belakangan akibat gulung tikar, pemodal Jepang 

mengambil alih gedung ini dan membuka Toko bernama Chiyoda. Isinya yang dijal 

sama dengan pendahulunya. Namun yang paling banyak tidak lagi tekstil tetapi tas 

koper dan sepatu. 

  Bahkan begitu tersohornya Chiyoda, sebagai pusat tas koper dan sepatu, 

sampai semua toko di sekitarnya pun berdagang barang dagangan yang sama. 

Bahkan sampai kini di Jl Praban masih menjadi pusat sepatu. Dulu di Jl Geblongan 
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menjadi pusat penjualan tas koper dan servis koper. saat ini hanya tinggal satu yang 

tersisa. 

Namun Toko Chiyoda hanya singkat. saat masa revolusi toko ini tutup. Di 

atas toko ini menjadi pusat konsentrasi pejuang republik menjatuhkan diri dengan 

bom setiap tank Inggris yang masuk Tunjungan. Saat itu gedung ini dikenal sebagai 

tempat jibaku. Sampai kemudian gedung ini dibom Innggris. sampai yang tersisa 

hanyalah tembok luar. Sementara atap hingga lantainya hancur.  

Paska revolusi, gedung ini mangkrak bahkan hingga 15 tahun lamanya. Saat 

nasionalisasi aset-aset asing pada 1950, gedung ini direbut pemkot Surabaya. 

Sampai akhir 1950an ada lima pengusaha Surabaya berniat menghidupkan 

kejayaan gedung ritel terkenal itu.  

Mereka adalah Soemitro, Ing Wibisono, Ong, Liem, dan Ang. Keempatnya 

kemudian membangun kongsi dagang dengan membuka toko ritel besar. Toko itu 

dinamanya Siola yang merupakan kependengan dari huruf depan masing-masing 

pemilik modal. tahun 1960-an Siola menjadi toko ritel terbesar di Surabaya. Namun 

tidak lagi terbesar se-Indonesia. 

Namun bangunan Siola hanya menyisahkan tembok ditutup plat besi. 

kubahnya sudah hancur karena bom. Siola bisa bertahan sampai 20 tahun. Namun 

belakangan pamor Siola mulai memudar di era 1980-an setelah Surabaya memiliki 

mal besar pertama di bekas Rumah Sakit Simpang bernama Delta Plaza.    

Belakangan mall - mall lain tumbuh di pusat kota di antaranya Tunjungan 

Plaza dan THR Surabaya Mal. Belakangan nafas Siola habis menghadapi 

persaingan pusat perdagangan raksasa. Siola sadar dirinya tidak lagi besar dan 
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lengkap. Juga tren belanja masyarakat juga berubah. Karena merugi terus menerus 

Siola yang melegenda itu ditutup pada 1998. 

Saat itu gedung ini kembali mangkrak. pemkot merenovasi tampak depan 

gedung ini menjadi serupa dengan bangunan yang berdiri pertama kali. Kubah di 

bagian depan yang hancur karena dibom Inggris dibangun kembali meskipun 

bentuknya tidak mirip. ornamen depan juga dibuat semirip mungkin dengan bantuk 

lama. Cat depannya juga dibuat baru dengan warna lebih dinamis.  

Dan pada tahun 2015 atas nama walikota Surabaya Ibu Tri Risma beliau 

merombak dan memperbaiki beberapa fungsi dari Siola diantara adanya Museum 

Surabaya yang terletak pada lantai 1 gedung siola. Masih berdiri Kokoh gedung 

siola dengan Luas wilayah ± 570m2 dengan memiliki 6 lantai untuk berbagai 

kebutuhan dan fungsi diantaranya yaitu : 

a. Lantai Dasar (UG) : digunakan sebagai Letak Parkir Sepeda & Mobil 

b. Lantai 1    : digunakan sebagai Museum Surabaya Accesoris Music  

audio, mini Mart, serta Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

c. Lantai 2 – 5   : digunakan sebagai tempat Penjualan Alat – alat elektronik  

(Game, Audio System, dll) 

d. Lantai 6    : digunakan sebagai tempat Hot Shot Billyard 
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Gambar 2.7 Gedung Siola Pada Tahun 2009 
(Sumber : www.facebook/sawoongcom) 

 

Gambar 2.8 Gedung Siola Pada Tahun 2016 
(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

2.4 Museum Surabaya 

Museum Surabaya  adalah Museum yang berada di dalam Gedung siola di 

lantai 1. Museum ini berdiri pertama kali sejak 3 mei 2015 yang diresmikan oleh 

ibu walikota Surabaya Ibu Trirismaharini yang bertepatan dengan adanya perayaan 

parade bunga yang berada di jalan Tunjungan. Berdirinya Museum Surabaya ini 

karena ibu risma yang melihat banyaknya barang-barang kuno yang masih 

tergeletak (dibiarkan) di Brankas Gudang tempat kerjanya beliau. Dari situlah ibu 

Risma berpikir dengan menggunakan barang-barang kuno yang tidak dipakai lagi 

agar masyarakat Surabaya bisa mengetahui sejarah barang-barang peninggalan 
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bekas belanda dibukalah Museum Surabaya yang berlokasi di jalan Tunjungan di 

Gedung Siola (Resti, 2016). 

Guna Didirikannya Museum Surabaya Adalah untuk mengembalikan 

identitas warga kota Surabaya dijalan Tunjungan, karena di jalan Tunjungan 

memiliki nilai Historis bagi Kota Pahlawan semenjak abad ke-20 yang sudah 

menjadi pusat komersial (Resti, 2016). 

2.4.1.  Jumlah Peninggalan di Museum Surabaya 

Di berbagai Museum yang menjadi ikon atau hal yang paling penting 

adalah benda bersejarahnya, Museum Surabaya sendiri sudah memiliki lebih dari 

250 benda walaupun masih tergolong masih Museum yang baru tetapi peninggalan 

di Museum Surabaya tergolong kompleks. Diantaranya : 

Mata Uang Indonesia, Buku Nikah, Alat Transportasi di Surabaya, pakaian adat, 

foto walikota yang pernah menjabat di Surabaya, suasana Ruang kelas, Suasana 

Ruang Tamu, Komputer, alat ketik, alat register dll. 

Semua peninggalan masih tersimpan rapi dan dirawat di dalam Museum Surabaya, 

dengan suasana seperti kembali di era 90’an. 

2.5      Video 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman 

gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau 

dengan kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan 

suara. Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidivisum yang artinya 

melihat (mempunyai daya penglihatan); dapat melihat. 
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Azhar Arsyad (2011 : 49) menyatakan bahwa video merupakan gambar-

gambar dalam frame, di mana frame demi frame 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 

bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan video 

melukiskan 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. 

2.6 Profil 

Ada berbagai pendapat dari para ahli tentang hakikat atau pengertian Profil. 

Profil menurut Mulyani (1983: 45) adalah pandangan sisi, garis besar, atau biografi 

dari diri seseorang atau kelompok yang memiliki usia yang sama. Sedangkan 

menurut Alwi (2005:23) profil adalah pandangan mengenai seseorang. 

Berdasarkan pengertian dan pendapat tentang profil yang diungkapkan oleh 

para ahli dapat dimengerti bahwa pendapat-pendapat tersebut tidak jauh berbeda 

bahwa profil adalah gambaran secara garis besar tergantung dari segi mana 

memandangnya. Misalkan dari segi seninya profil dapat diartikan sebagai 

gambaran atau sketsa tampang atau wajah seseorang yang dilihat dari samping. Bila 

dilihat dari segi statistiknya Profil adalah sekumpulan data yang menjelaskan 

sesuatu ke dalam bentukgrafik atau tabel. 
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Mengenai Penelitian ini yang dimaksut Profil adalah gambaran tentang 

suasana di dalam Museum Surabaya berupa peninggalan barang-barang sejarah 

yang berbasis online. 

2.7 Video Profil / Video Company Profil 

Merupakan suatu Tayangan mengenai perusahaan termasuk produknya 

dikemas dalam suatu video yang bergerak diatas nama institusi / perusahaan yang 

di tayangkan di TV ataupun Media Sosial yang mempunyai suatu informasi guna 

mengangkat nilai perusahaan dan suatu nilai produk untuk menjadi lebih dikenal, 

meningkatkan angka marketing, pembuatan identitas perusahaan (Budiman, 

2008:88). 

Video profil atau company profile merupakan solusi kreatif dan inovatif 

untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk keperluan digital media advertising yang 

sedang populer sekarang ini. Presentasi, promosi, sampai product launching serta 

dokumentasi projek saat ini jauh lebih mudah, terjangkau, dan lebih menarik 

dengan video profil/ company profile. 

2.8         Jenis Video 

     Video berdasarkan standard pembuatannya video dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Video Analog yaitu Gambar dan Audio direkam dalam bentuk sinyal magnetik 

pada pita magnetik (Januarius 2013 : 3). 
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b. Video Digital Yakni video yang proses perekamannya yang menggunakan 

sensor / komputer, hasil proses perekamannya dalam bentuk file atau data 

dengan kombinasi angka – angka yang sudah di tentukan Januarius (2013 : 4). 

2.9 Manfaat Video 

Beberapa manfaat  penggunaan Video profil merupakan solusi kreatif dan 

inovatif untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk keperluan digital media 

advertising di sosial media yang sedang populer sekarang ini, Diantaranya : 

a. Perusahaan bisa semakin terbantu dengan adanya Video Profil yang bisa 

memaparkan atau menjelaskan suatu Produk / jasa secara lebih detail. 

b. Cuplikan Video Profil bisa memperlihatkan secara dramatis kelebihan serta 

menutup kelemahan, mengingat tidak ada yang 100% sempurna. 

c. Perusahaan / instasi akan bisa jauh lebih dikenal karena media sosial yang bisa 

dilihat oleh siapa saja agar mesyarakat lebih mengetahuinya. 

2.10 Jenis Pergerakan Kamera di Video 

Menurut Januarius (2013, 32) mengatakan bahwa Macam – macam gerakan 

kamera di dalam Video adalah  sebagai berikut : 

2.10.1. Panning 

Adalah pengambilan gambar dengan menggerakkan badan ke arah Horizontal 

tetapi tidak mengubah posisi kamera. 

a. Following Pan : gerakan kamera mengikuti subjek dari kiri ke kanan. 

Melakukan following pan dalam keadaan Long Shot akan mengakibatkan 

penonton dapat melihat hubungan yang terjadi antara subject dengan 

lingkungannya, sehingga interaksi visual dapat tercipta antara subjek dengan 
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background yang bergerak dan dapat menimbulkan dampak yang dinamis 

(dynamic composition). 

b. Survening Pan : gerakan kamera secara perlahan-lahan menyusuri 

pemandangan, baik pemandangan hanya sekelompok orang atau pemandangan 

alam. Kamera ini akan menyebabkan para penonton dapat melakukan 

pengamatan berdasarkan apa yang ingin dilihat dan apa yang terjadi sehingga 

menimbulkan unsur-unsur dramatik untuk mengetahui lebih mendalam. 

c. Interruped pan : gerakan halus tetapi dengan tiba-tiba dihentikan dengan 

maksut menghubungkan dua buah subjek dimana subjek tersebut terpisah satu 

dengan lainnya. 

d. Whipe pan : merupakan gerakan panning yang dilakukan dengan begitu 

cepatnya, sehingga tidak dapat memperlihatkan rincian gambarnya. Dengan 

whipe pan dapat menciptakan hubungan yang dinamis atau komperatif antara 

subjek-subjek, yakni menghubungkan titik pandangn yang berbeda pada scene 

yang sama,  menciptakan kontinuitas dan mengubah titik 

perhatian,memeperlihatkan sebab akibatdan menyebabkan perubahan nilai-

nilai dramatik. 

2.10.2. Tilting 

Adalah pengambilan gambar dengan menggerakkan kamera ke arah vertikal 

tetapi tidak mengubah posisi kamera. Tujuan dari tilting adalah untuk menunjukkan 

ketinggian atau kedalaman dan menunjukkan adanya suatu hubungan. 
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2.10.3. Tracking 

Pengambilan gambar dengan menggerakkan badan kamera menjauhi dan 

mendekati objek 

2.10.4. Zooming 

Adalah pengambilan gambar dengan mengubah ukuran gambar dan sudut 

pandang antara wide-angle (W) dan telephoto (T) dengan sentuhan tombol. 

Zooming mempengaruhi perspektif dalam suatu adegan yang akan digunakan, oleh 

karena itu gerakan zooming harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Zooming in 

ini membuat objek akan tampak lebih dekat, sedangkan Zooming out membuat 

objek menjadi tampak lebih jauh. 

2.10.5. Arching  

Adalah pengembilan gambar dengan menggerakan badan kamera mengelilingi 

subjek utama seperti lingkaran penuh. Dalam melakukan arching, kamera 

melakukan gerakan sapuan sirkuler mengitari subjek. Ukuran gambar yang 

digunakan CU, MS, atau LS selama melakukan arching, tetapi ukuran gambar 

harus senantiasa konstan dan lebih effektif bila tidak dilakukan kombinasi ukuran 

gambar 

2.10.6. Pedestal dan Crane 

Adalah pengambilan gambar dengan menggerakkan badan kamera 

menggunakan alat peyangga pedestal / crane 

2.10.7. Crabbing 

Adalah pengambilan gambar dengan cara menggerakkan kamera menyamping. 
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2.11 Editing Video 

Editing adalah jantung proses dalam pembuatan video. Pemahaman yang 

paling dasar dan sederhana, tujuan editing untuk menyeleksi shot, mengambil yang 

baik dan membuang yang buruk sehingga menjamin bahwa penonton benar-benar 

menyaksikan video yang baik (Januarius, 2013: 79).  

2.12 Teknik Editing Video 

Teknik Editing video sangat mempengaruhi hasil akhir suatu video profil 

yang akan dibuat, dan beberapa jenis dari Editing Video. 

a. Live on tape : acara yang diproduksi direkam secara terus-menerus (siaran 

langsung) pelaksanaan editingnya menggunakan visio mixer. 

b. Retakes : pengulangan pengambilan gambar 

c. Rekaman bagian demi bagian : acara yang direkam sequance demi sequence 

sesuai dengan Breakdwon Script yang telah dibuat. 

d. Single source recording : gambar yang dihasilkan dari beberapa kamera, dimana 

setiap kamera merekam sendiri-sendiri dari acaranya, penyelesaiannya 

dilakukan pada saat Post Production (Januarius, 2013:80). 

2.13 Story Line & Story Board 

Pembuatan StoryLine dan Story Board sangat berpengaruh untuk 

menampilkan suatu shoot yang akan di visualisasikan melalui sebuah gambaran. 

a. Storyline adalah petunjuk yang digunakan saat proses pengambilan 

gambar/syuting. Storyline memuat informasi seputar alur pengambilan gambar, 

gambar apa saja yang harus diambil, bagaimana gambar diambil, dan berbagai 

info lain terkait pengambilan gambar. Ibaratnya, sebuah storyline adalah peta 
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yang akan memandu kita saat proses pengambilan gambar (Jeffelry, 2016: 27-

28). 

b. Sedangkan storyboard adalah representasi visual dari gambar yang akan kita 

produksi di dalam video. Sama halnya dengan storyline, di storyboard juga akan 

ada alurdan susunan tentang hal apa saja yang akan kita ambil saat proses 

pengambilan gambar. Hanya saja, karena berupa representasi visual, maka 

tampilan di storyboard di dominasi oleh gambar dan illutrasi.hal ini berbeda 

dengan storyline yang hanya di dominasi oleh tulisan(Jeffelry, 2016: 27-28). 

2.14 Brand 

  Definisi Brand / Merek yaitu nama atau simbol yang diasosiasikan dengan 

produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi. 

Sedangkan menurut beberapa pendapat para ahli yaitu, Brand atau merek 

adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, dan jasa 

spesifik secara konsisten kepada pembeli (Kotler, Armstrong, 1997:283). 

Brand adalah ide, kata, desain grafis dan suara/bunyi yang 

mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi produk dan 

jasa tersebut (Janita, 2005:15). 

King Temporal, dan Lee (2002:46) mengatakan bahwa produk adalah 

sesuatu yang dibuat didalam pabrik, merek adalah sesuatu yang dibeli oleh 

konsumen. Produk dapat ditiru pesaing, merek adalah unik.  

Alasan penting lainnya untuk mengelola dan mengembangkan Brand 

adalah bahwa Brand lebih bermakna daripada sekedar produk. Produk hanya 

menjelaskan atribut fisik berikut dimensinya, sehingga tidak lebih dari komoditi 



 30 

yang dapat dipertukarkan, sedangkan merek dapat menjelaskan emosi serta 

hubungan secara spesifik dengan pelanggannya. Hal ini dapat terjadi karena merek 

mengandung nilai-nilai yang jauh lebih bermakna daripada hanya atribut fisik. 

Merek mengandung nilai-nilai yang bersifat intangible, emosional, keyakinan, 

harapan, serta syarat dengan persepsi pelanggan (Rangkuti, Freddy, 2002:290). 

2.15 Tingkatan Brand 

Menurut Kotler & Keller (2009 : 56), proses perkembangan suatu merek 

diperlukan enam tahap perkembangan: 

2.15.1. Produk yang tidak memiliki merek (Unbranded Goods) 

  Pada tahap pertama ini produk dikelola sebagai komoditi sehingga merek 

hampir tidak diperlukan. Kondisi ini sangat mendukung apabila permintaan lebih 

banyak dibandingkan pasokan, biasanya hal ini terjadi dalam situasi perekonomian 

yang bersifat monolistik. Tujuan terpenting dari produk yang tidak memiliki merek 

adalah fungsi dan harganya murah. 

2.15.2. Merek yang dipakai sebagai referensi (Brand as Reference) 

  Pada tahap ini sudah terjadi persaingan, meskipun tingkatannya belum 

begitu ketat. Persaingan ini merangsang produsen untuk membuat diferensiasi 

terhadap produk yang dihasilkannya. Tujuannya adalah agar produk yang 

dihasilkan memiliki perbedaaan dari produk perusahaan lain. Strategi diferensiasi 

yang diterapkan pada tahap ini adalah dengan melakukan perubahan terhadap 

atribut fisik produk. 
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2.15.3. Merek sebagai kepribadian (Personality) 

  Pada tahap ini, diferensiasi antar merek berdasarkan atribut fungsi semakin 

sulit dilakukan. Perusahaan melakukan tambahan nilai-nilai personality pada 

masing-masing merek. Pada tahap ini personality yang dimiliki oleh pelanggan dan 

merek semakin didekatkan, sehingga nilai yang dimiliki merek tersebut menjadi 

cerminan diri pelanggannya. 

2.15.4. Merek sebagai simbol  

  Pada tahap ini merek menjadi milik pelanggan. Pelanggan memiliki 

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai merek yang ia gunakan. Pelanggan 

yang menggunakan merek pada tahap ini dapat mengekspresikan dirinya atau dapat 

menunjukkan jati dirinya. 

2.15.5. Merek sebagai sebuah perusahaan 

  Pada tahap ini merek memiliki identitas yang sangat kompleks sehingga 

pelanggan dapat dengan mudah menghubungi merek. Karena merek tersebut 

merupakan wakil perusahaan maka pihak perusahaan memiliki persepsi yang sama 

tentang merek yang dimilikinya. 

2.15.6. Merek sebagai kebijakan moral 

 Pada tahap ini pelanggan memiliki komitmen yang tinggi kepada 

perusahaan sehingga selalu menjaga reputasi produk yang digunakannya. 

Layaknya karyawan, pelanggan selalu merasa memiliki merek tersebut dan 

meyakini bahwa merek tersebut telah mewakili kepuasan moralnya baik secara etis 

maupun spiritual. 
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2.16 Manfaat Brand 

Adapun menurut Philip Kotler (1996:281), beberapa manfaat dari 

pemberian merek, antara lain: 

a. Merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-pesanan dan menekan 

permasalahan. 

b. Merek dan tanda dagang secara hukum melindungi penjual dari pemalsuan ciri-

ciri produk. 

c. Merek memberi penjual peluang kesetiaan konsumen pada produk. Telah 

terbukti bahwa kesetiaan pada merek tertentu berhasil melindungi penjual dari 

persaingan serta pengendalian yang lebih ketat dalam merencanakan strategi 

pemasaran. 

d. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar ke dalam segmen 

tertentu. 

e. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang baik. Dengan 

membawa nama perusahaan, merek-merek ini sekaligus mengiklankan kualitas 

dan besarnya perusahaan.  

Merek sebagai cara untuk memudahkan penanganan produk, meminta 

produksi agar bertahan pada standar mutu tertentu dan juga meningkatkan pilihan 

para pembeli. Di pihak konsumen, mereka menginginkan dicantumkannya merek 

untuk mempermudah mengenali perbedaan mutu serta agar dapat berbelanja 

dengan lebih efisien (Kotler, 1996:281). 
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2.17 Brand Awareness (Kesadaran Merk) 

Kesadaran merek atau brand awareness adalah kemampuan seorang 

pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu (Aaker 1996:90). 

 Tingkatan kesadaran merek secara berurutan dapat digambarkan sebagai 

suatu piramida seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.9 Piramida Brand 
Sumber (www.aaker.com) 

 
1. Unware brand (tidak menyadari merek) 

Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, dimana 

konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. 

2. Brand recognition (pengenalan merek) 

Tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seorang pembeli 

memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. 

3. Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek) 

Top 
of Mind 

Brand Recall  

Brand Recognition  

Unware Brand  
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Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan seseorang 

untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan 

dengan pengingatan kembali tanpa bantuan. 

4. Top of mind (puncak pikiran) 

Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan pengingatan dan 

ia dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek yang paling banyak 

disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. Dengan kata lain merek 

tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak 

konsumen.  

Upaya meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat pengenalan maupun 

pengingatan kembali, melibatkan dua kegiatan, yaitu: berusaha memperoleh 

identitas merek dan berusaha mengaitkannya dengan kelas produk tertentu. 

2.18 Sosial Media 

 Menurut Chris Brogan (2010:11) mendefinisikan Social media 

sebagai berikut:  

“Social media is a new set of communication and collaboration 
tools that enable many types of interactions that were previously not 
available to the common person”. (Sosial media adalah satu set baru  
komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis 
interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa). 

 
Social media menurut Dailey (2009:3) adalah konten online yang dibuat 

menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling 

penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, 

membaca dan berbagi berita, serta mencari informasi dan konten. Ada ratusan 
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saluran social media yang beroperasi di seluruh dunia saat ini, dengan tiga besar 

facebook, LinkedIn, dan twitter (Badri, 2011:132). 

2.18.1 Karakteristik Sosial Media 

   Menurut Hadi Purnama (2011:116) social media mempunyai beberapa 

karakteristik khusus diantaranya : 

a. Jangkauan (reach): daya jangkauan social media dari skala kecil hinga 

khalayak global. 

b. Aksesibilitas (accessibility): social media lebih mudah diakses oleh publik 

dengan biaya yang terjangkau. 

c. Penggunaan (usability): social media relatif mudah digunakan karena tidak 

memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus. 

d. Aktualitas (immediacy): social media dapat memancing respon khalayak lebih 

cepat. 

e. Tetap (permanence): social media dapat menggantikan komentar secara instan 

atau mudah melakukan proses pengeditan. 

 Keterkaitan dalam pembahasan ini peneliti menggunakan karakteristik 

social media karena pembahasan ini membahas mengenai Youtube yang merupakan 

social media, dan bagaimana Youtube sebagai wadah utama untuk bisa 

mengenalkan kembali benda sejarah peninggalan yang ada di dalam Museum 

Surabaya. Dan bagaimana karateristik ini mendukung agar masyarakat bisa melihat 

dan meningkatkan kesadaran masyarakat Surabaya. 
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2.18.2 Jenis Sosial Media 

  Menurut Mayfield (Muhammad Badri, 2011:133) menyebutkan saat ini 

ada tujuh jenis social media, namun inovasi dan perubahan terus terjadi. Social 

media yang ada saat ini : 

a. Jejaring sosial seperti facebook, myspace dan bebo. Situs ini memungkinkan 

orang untuk membantu halaman web pribadi dan terhubung dengan teman-

temannya untuk bebagi konten komunikasi. 

b.  Blog, merupakan bentuk terbaik dari media sosial, berupa jurnal online dengan 

pemuatan tulian terbaik, yaitu tulisan terbaru ada di halaman terdepan. 

c. Wikis seperti Wikipedia dan ensiklopedia online website. Wikis memperoleh 

siapa saja utuk mengisi atau mengedit informasi didalamnya, bertindak sebagai 

sebuah dokumen atau database komunal. 

d. Podcasts, menyediakan file-file audio dan video dengan berlangganan melalui 

layanan seperti Itunes dari Apple. 

e. Forum, area untuk diskusi online, seputar topik dan minat tertentu. Forum sudah 

ada sebelum media sosial dan menjadi komunitas online yang kuat dan populer. 

f. Komunitas konten seperti flickr (untuk berbagi foto), del.icio.us (link 

bookmarked) dan youtube (video). Komunitas ini mengatur dan berbagi jenis 

konten tertentu. 

g. Microblogging, situs jejaring sosial dikombinasikan blog, dimana sejumlah kecil 

konten (update) didistribusikan secara online dan melalui jaringan mobile 

phone, twitter adalah pemimpin layanan ini. 
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Dari definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa social media 

mempunyai jenis-jenis yang beraneka ragam dan mempunyai fungsi serta cara 

penggunaan yang berbeda-beda. Tetapi masih dengan tujuan yang sama untuk 

bertukar informasi dan mudah untuk diakses. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Youtube sebagai bahan penelitian. 

2.19 Youtube 

Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbai video) populer yang 

didirika tiga orang bekas karyawan Paypal. Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed 

Karim. Menurut perusahaan penelitian internet Hitwise, pada Mei 2006 Youtube 

memiliki pangsa pasar sebesar 43 persen para pengguna dapat memuat, menonton 

dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya klip video di youtube adalah clip 

musik (video klip), film, TV serta video buatan penggunannya sendiri. Format 

video yang digunakan di youtube pada awal waktu itu adalah .flv tetapi di era 

sekarang ini sudah banyak format video yang mendukung Youtube. Orang pertama 

yang menaruh video di situs Youtube yaitu Jwed Karim video 19 detik itu diberi 

judul “saya ketika di Kebun Binatang”. Makin cepatnya akses internet dan 

murahnya piranti perekam video dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat 

youtube sangat populer. Raksasa Pencari internet Google mengendus pasar video 

online dan membeli situs Youtube ini dengan harga US$ 1,65 miliar pada 2006. 

Keterkaitan dalam pembahasan ini peneliti menggunakan Youtube karena 

Youtube mempunyai daya cakup yang sangat luas dan semua orang bisa 

melihatnya. Hal ini juga disadari oleh pihak pengelola Museum Surabaya bahwa 

saat ini teknologi sudah sangat berkembang dan muncul aplikasi-aplikasi media 
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baru yang dapat membantu dalam menyebarkan pembaruan informasi kepada 

khalayak khususnya para Viewers (melihat) selain itu penggunaan Youtube di 

Indonesia semakin meningkat, sehingga penyebaran informasi lewat Youtube 

terbilang efektif  dan efesien dibanding media lainnya 

Manfaat Youtube 

Menurut Jeffelery (2016, 3) menjelaskan mengenai Fungsi Youtube 

adalah  sebagai berikut : 

• Mencari Video Klip Favorite. 

• Mencari trainer video yang mau di download. 

• Streaming video. 

• Sebagai piranti bisnis marketing mendapatkan Uang berupa dolar dari 

YouTube dengan YouTube Adsense. 

2.20 Facebook 

Facebook merupakan salah satu program aplikasi dunia maya jaringan 

sosial berbasis internet, di samping program lainnya. Pencetus dan pengembang 

aplikasi ini adalah Mark Zuckerberg seorang mahasiswa Universitas Harvard. 

Tujuan awal dari dikembangkannya facebook ini yaitu sebagai media untuk saling 

mengenal antar mahasiswa Harvard Melalui facebook ini kita bisa berkenalan 

dengan orang baru, reuni dengan teman-teman lama, juga bisa digunakan untuk 

kepentingan tertentu lainnya misal pendidikan, politik, bisnis dan sebagainya. 

Melalui situs ini kita bisa berekspresi, berkomunikasi dengan teman atau kenalan 

yang sudah ada, juga bisa memperluas jaringan pertemanan dengan cara 

mengundang atau diundang teman (www.whiteaurlia.blogspot.co.id) 
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2.20.1 Tujuan Pengguna Facebook 

Nurudin (2012 : 23) Facebook didirikan dari ketidak sengajaan dan 

kesengajaan seorang pemuda ternyata mampu menjadi fenomena yang menarik 

untuk disimak dalam konteks masyarakat modern. Kehadirannya lebih dari sekedar 

pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri yang menurut Abraham Maslow5 adalah 

tingkat kebutuhan tertinggi manusia, tetapi juga merupakan suatu momen bagi 

masyarakat modern untuk mempertanyakan hubungannya dengan sesama. 

Setelah membuka sendiri account di facebook maka kita akan memahami 

tujuan terpenting dalam facebook antara lain: 

• hubungan yang terjalin antara facebookers, lebih mengarah atas dasar 

kedekatan emosi yaitu saling mendukung atau sekedar membuat lelucon 

• seringkali, berdasarkan pengamatan terhadap teman-teman yang 

menggunakannya, facebookers justru mengakses account milik temannya 

daripada memperindah accountnya sendiri 

• tidak dapat dipungkiri juga bahwa ‘kegilaan’ terhadap facebook telah 

memunculkan mereka-mereka yang narsis6, merasa seakan-akan semua 

perhatian tumpah kepadanya, apalagi dengan tampilan-tampilannya yang 

dapat diatur sesuka hati (Nurudin, 2012 : 25) 

Terlepas dari kepopulerannya tersebut, akan ada suatu saat penurunan baik 

kuantitas maupun kualitas facebook karena pada dasarnya manusia adalah makhluk 

yang bosan. Jadi selagi belum ada hal-hal baru, yang sebenarnya juga termasuk 

lama, ditemukan maka facebook akan masih tetap menjadi situs pertemanan global 

yang paling dicari orang untuk saat ini (Nurudin, 2012 : 26). 
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2.21 Instagram 

Instagram yaitu sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang 

unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat 

seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio 

aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peralatan bergerak (Nurudin, 

2012 : 32).  

Pengertian dari Instagram sendiri ialah kata yang berhasal dari ‘ Insta ‘ atau 

bisa juga ‘ Instan ‘ mengapa instagram itu berasal dari kata Insta atau Instan ? Hal 

ini dikarenakan Instagram ialah cara untuk berfoto dan membagikan foto anda 

kepada teman-teman terdekat anda secara mudah dan instan. Mengapa Dibilang 

mudah ? Karena di Instagram ada fitur kamera polaroid nya yang berfungsi untuk 

foto dan membagikan foto itu ke teman-teman beserta pengikut instagram. Dan 

Kata ‘ Gram ‘ mempunyai arti yaitu kata yang berasal dari kata ‘ Telegram ‘ yang 

mempunyai makna seperti telegram. Mengapa seperti telegram ? karena telegram 

sangat cepat di dalam mengirimkan informasi kepada seseorang. Begitu pula 

dengan instagram, di Instagram kita dapat mengirimkan Informasi berupa foto 

kepada seseorang (Nurudin, 2012 : 33) 

Tidak Hanya Foto, kini Instagram juga sudah mensupport video yang 

mempunyai durasi maksimal 1 menit (60 detik), sudah banyak pecinta media social 

yang meilirik media social khususnya instagram sebagai wadah utama mencari 

kepopuleran, berbisnis online hingga mempromosikan sesuatu dll. 
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2.22 Twitter 

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter 

Inc yang dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey.Twitter berbasis di San Bruno, 

California dekat San Francisco, dimana situs ini pertama kali dibuat. Twitter berawal 

dari sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh anggota dewan dari Podcasting 

perusahaan Odeo. Dalam pertemuan tersebut, Jack Dorsey memperkenalkan ide twitter 

dimana individu bisa menggunakan SMS layanan untuk berkomunikasi dengan sebuah 

kelompok kecil. Proyek ini dimulai pada tanggal 21 secara terbuka pada tanggal 15 Juli 

2006. Twitter menjadi perusahaan sendiri pada bulan April 2007, Twitter sebagai 

jejaring sosial memiliki karateristik yang dijabarkan oleh Ferry, (2013 : 32)  

1. Digitality 

Pada Twitter, semuanya terdigitalisasi, karena berbagai format yang 

dikirimkan oleh kita, secara sederhana mengalami proses sehingga menjadi tampilan 

seperti yang tertera di halaman Twitter penggunanya. Teks tersampaikan, foto tersebar 

dimanapun kita berada. 

2. Interactivity 

Pada Twitter, pesan dan tweet yang kita hubungkan dapat dikaitkan satu sama 

lain. Interaktivitas inilah yang membedakan antara media baru dengan media yang 

lebih konvesional. 

3. Dispersality 

Pada Twitter, tidak terlalu jelas mana yang menjadi produsen dari suatu tweet 

dengan konsumennya. Karena semuanya saling terkait. 

2.23 Segmentasi, Targetting, Positioning 

2.23.1 Segmentasi 
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Dewasa ini perusahaan sangat sulit untuk memuaskan semua konsumen 

mereka. Para kosumen sangat bervariasi baik kebutuhan maupun keinginan mereka 

untuk suatu produk. Perbedaan tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti usia, 

pekerjaan, tempat dan lain sebagainya. Hal ini membuat perusahaan harus 

melakukan segmentasi pemasaran berdasarkan macam-macam konsumen tersebut 

supaya dapat melayani permintaan konsumen secara maksimal. Menurut Kotler  & 

Amstrong (2008, 172), segmentasi pasar (Market Segmentation) didefinisikan 

sebagai pembagian kelompok pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil 

berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau sifat yang membutuhkan produk dan 

strategi pemasaran masing-masing secara berbeda satu sama lain. 

Beberapa tipe segmentasi pasar menurut Kotler & Amstrong (2008 ,173-179)  

• Geografi (Geographic), sebagai contoh : negara, kota, benua.  

• Demografi (Demographic), sebagai contoh : umur, jenis kelamin, pendapatan.  

• Psikografi (Psychographic), sebagai contoh : kelas sosial, gaya hidup.  

• Sifat (Behavioral), sebagai contoh : skala penggunaan produk, keuntungan 

yang diinginkan dari produk, kesetiaan (loyalty) terhadap produk.  
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2.23.2 Targetting 

Definisi Targeting menurut Keegan & Green (2008, 220), adalah proses 

pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan  strategi pemasaran pada sebuah 

negara,  propinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan 

respon. Sedangkan definisi target pasar (target market) menurut Kotler & 

Armstrong (2008, 183), adalah sekelompok pembeli (buyers) yang memiliki 

kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan dari promosi 

perusahaan.  

Dari kedua definisi tersebut targetingmerupakan sebuah proses yang sangat 

penting karena akan menentukan siapa yang akan membeli produk dari perusahaan. 

Segmentasi dari target marketdapat dibagi menjadi 4 macam menurut Kotler & 

Armstrong (2008, 183), yaitu:  

• Undifferentiated (Mass) Marketing  

• Differentiated (Segmented) Marketing  

• Concentrated (Niche) Marketing  

• Micromarketing (Local atau Individual Marketing)  

2.23.3 Positioning 

Definisi Positioning menurut Kotler & Keller (2006, 288), adalah suatu 

usaha perusahaan untuk memberikan gambaran (image) di dalam pikiran konsumen 

ketika melihat atau mendengar tentang produk atau branddari perusahaan tersebut. 

Tujuan akhir dari Positioning ini adalah terbentuknyasuatu proporsi nilai (value) 

sebuah produk pada seorang konsumen yang menciptakan suatu alasan meyakinkan 

mengapa mereka harus membeli produk tersebut. 
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2.24 Swot Analysis 

Untuk mengembangkan usaha sebuah perusahaan diperlukan analisis 

menyeluruh terhadap seluruh keadaan perusahaan baik secara internal maupun 

eksternal. Adapun yang dianalisis disini adalah pengaruh positif maupun negatif 

yang masuk ke perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal. Untuk 

pengaruh positif yang berasal dari internal perusahaan disebut strengths, sedangkan 

yang berasal dari eksternal perusahaan disebut opportunities. Sedangkan untuk 

pengaruh negatif yang berasa dari internal perusahaan disebut weakness, sedangkan 

yang berasal dari eksternal perusahaan disebut threats. Hasil analisis dari gabungan 

dari poin tersebut dinamakan SWOTAnalysis yang menurut Kotler & Armstrong 

(2008, 51) dapat digambarkan seperti berikut:  

 

Gambar 2.10 SWOT Analysis 
Sumber : Principles of marketing, Kotler & Amstrong (2008 , 51) 


