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BAB IV 

KONSEP DAN PERANCANGAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa metode 

pengumpulan data yang digunakan di dalam proyek tugas akhir mengenai 

perancangan video profil museum Surabaya berbasis online sebagai upaya 

mengenalkan kembali museum kepada masyarakat di Surabaya secara lebih 

terperinci dengan menggunakan teknik pengumpulan data pada hal yang telah 

dijelaskan seperti halnya observasi, wawancara, Dokumentasi serta hasil analisis 

SWOT, STP serta menentukan keyword. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Pada hakikatnya analisis data dalam riset merupakan suatu proses mengolah 

data yang telah kita peroleh dilapangan. Hasil akhir riset disamping tergantung data 

yang diperoleh juga tergantung bagaimana menganalisis data tersebut. Di dalam 

riset, data merupakan bahan mentah dari informasi. Jadi informasi merupakan data 

yang telah diolah, karena data yang belum diolah belum memberikan suatu 

informasi (Sulianto, 2006:129). 

4.1.1. Hasil Observasi (pengamatan) 

Observasi yang dilakukan oleh Peneliti dilakukan selama 8 tahun tinggal di 

Kota Surabaya. Namun observasi secara khusus dilakukan pada 6 mei 2016 dan 

pada tanggal 9 – 10 November 2016 dengan fokus utama adalah Benda peninggalan 

di dalam Museum Surabaya yang sudah menjadikan suatu bagian dan saksi bisu 

peninggalan yang sangat penting bagi warga kota di tempo dulu. 
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Pada pengamatan pemilihan lokasi penelitian dilakukan di lingkungan 

Museum Surabaya tepatnya di area sekitar gedung Siola Surabaya, di dalam teknik 

ini dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang tepatnya yaitu dengan 

mengamati pengunjung yang sudah banyak berkunjung dan menggunakan 

arsitektur area sekitar siola sebagai objek foto, mayoritas yang berkunjung masuk 

di Siola adalah kalangan anak remaja yang hobby foto-foto, dari pengamatan 

peneliti di area gedung siola hal yang di lihat pertama kali oleh pengunjung yaitu 

lokomotif uap yang berada di depan persis di gedung siola, biasanya pengunjung 

menggunakan lokomotif tersebut sebagai object untuk berfoto-foto karena bentuk 

lokomotif yang unik dan jadul. 

Selain pengamatan di dalam area Gedung Siola, peneliti juga mengamati di 

dalam Museum Surabaya tepatnya di lantai 1 gedung Siola. Dari pengamatan yang 

sudah dilakukan di dapati bahwa pengunjung yang datang di Museum Surabaya 

mayoritas anak muda hanya sekedar ingin tahu, Lokasi Museum yang masih belum 

tertata seutuhnya dari pihak pengelolah, luas museum tergolong sedang dan mudah 

untuk diakses. 

Pengamatan dari segi koleksi yang diamati di dalam area Museum Surabaya 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati berbagai peninggalan – peninggalan 

yang sudah tertata rapi di dalam Museum, lebih dari 250 item yang terdapat di 

dalam Museum, akan tetetapi yang menjadi tujuan utama dan yang unik yakni 

lokomotif uap yang tepampang di depan gedung siola yang bernama Fowler 7 NHP 

pada masanya adalah kereta uap pertama yang ada di kota Pahlawan pada masa 

penjajahan kolonial belanda yang sudah berumur lebih dari 80 tahun, walaupun 
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terbuat dari baja namun lokomotif ini pada dahulunya bisa menempuh kecepatan 

60 km/jam. 

Dari segi event, sudah banyak sekali acara yang sudah di adakan di 

lingkungan Museum Surabaya tepatnya di Jalan Tunjungan diantaranya adalah 

Rooftop Market yang menyediakan beberapa makanan khas Surabaya khususnya 

UKM untuk mengenalkan makanan khas yang ada di Surabaya dengan 

mengundang tenant dari UKM, Surabaya Urban Culture, Pawai Parade Budaya & 

Bunga, Festival rujak Ulek dll. 

Itulah dimana hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti dengan 

mengamati disekitar area Museum Surabaya yang terdapat di Siola yang dilakukan 

pada tanggal 6 mei 2016, dan 9 November – 10 November 2016 yang dikarenakan 

pemilihan pada tanggal ini di jalan Tunjungan diadakannya parade seni teatrikal 

perang melawan belanda pada siang hari yang dilaksanakan tepat di depan lokasi 

Museum Surabaya atau Gedung Siola. 
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4.1.2. Analisis Data Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

langsung berdialog dengan respondenuntuk menggali informasi yang dibutuhkan. 

Dalam wawancara, peneliti tidak harus bertatap muka secara langsung, tetapi dapat 

melalui media tertentu seperti telepon, chatting, atau teleconference (Suliyanto, 

2006: 130). 

Pada penelitian tugas akhir ini peneliti menggunakan nara sumber untuk 

memperoleh data informasi mengenai Museum Surabaya, yang lebih tepat 

diantaranya yaitu wawancara dengan pihak Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata kota Surabaya, pihak Cak dan Ning (Pengelolah Museum Surabaya), dan 

pakar Transportasi 

Wawancara dilakukan dengan Dra. Wiwik Widayati  selaku Kepala Dinas 

Kebudayaan dan  Pariwisata yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2016 yang tinggal 

di jl. Yos Sudarso BS14 Sidoardjo. Menurut beliau, Surabaya merupakan kota 

metropolitan yang sangat kental akan peristiwa perang besar 10 November 1945 

yang pada waktu itu di pimpin oleh Bung Tomo. Tidak hanya itu, Surabaya hingga 

saat ini sudah banyak mengalami perubahan dari segi pembangunan dan 

insfrastuktur roda perekonomian yang lebih maju. Kini Surabaya sudah beberapa 

kali meraih penghargaan sebagai kota tata letak terbaik dan sebagainya.  

Museum yang bisa dibilang baru serta sebagai tempat peninggalan barang-

barang yang ada di Surabaya pada masa lampau, salah satu contoh museumnya 

yaitu bernama Museum Surabaya. Museum Surabaya terletak di Pusat kota, 

tepatnya di dalam gedung Siola di jl.Tunjungan. 
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Pada Wawancara peneliti lebih membahas terhadap beberapa koleksi, area 

arsitektur gedung siola serta beberapa event yang telah ada di jalan Tunjungan. 

Museum Surabaya mempunyai lebih dari 250 item benda peninggalan yang ada di 

dalamnya, seperti mata uang indonesia pada tahun 80 – 90an, pakaian adat, foto 

Walikota Surabaya, Komputer pada zaman dahulu yang berukuran besar, suasana 

kelas pada zaman dahulu dan beberapa alat transportasi pada era belanda. Dari 

beberapa peninggalan benda yang paling di sukai oleh pengunjung yaitu lokomotif 

uap yang terpampang di luar gedung siola, selain bentuknya yang vintegge kesan 

arsiterktur gedung siola juga sangat bagus untuk dibuat objek foto. 

Event yang diadakan oleh pihak Dinas Pariwisata sendiri sudah membuat 

beberapa kegiatan Parade Juang Surabaya membara 2016 yang dilaksanakan pada 

tanggal 9 November 2016 pada acara Surabaya membara ini menyajikan drama 

kolosal aksi para pahlawan melawan penjajah, serta penampilan mobil barakuda 

dan sepeda antik yang di laksanakan di jalan Tunjungan (depan Museum Surabaya) 

dan sub rooftop market yang dilaksanakan di Rofftop gedung Siola pada tanggal 

10-13 November 2016, event acara Surabaya Urban Culture, Pawai Parade Budaya 

& Bunga guna memperingati hari jadi kota Surabaya ke 724 tahun, Festival rujak 

Ulek. 

 Pada awal mula Museum Surabaya berdiri adalah ide gagasan dari ibu 

Walikota Surabaya yang pada waktu itu beliau bingung ingin menempatkan barang-

barang yang tidak terpakai di brankas kantornya yang tidak bermanfaat, untuk itu 

ibu Tririsma mendirikan museum yang ada di dalam Gedung Siola pada awal 

berdirinya pada tanggal 3 Mei 2015 yang diberi nama Museum Surabaya, dan 
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akhirnya pihak dinas pariwisata kota Surabaya lah yang mengelolahnya hingga saat 

ini sudah lebih dari 250 item peninggalan yang ada di dalam Museum Surabaya. 

Pada wawancara kedua yaitu Guide Museum Surabaya (Cak dan Ning) 

wawancara yang dilakukan dengan Bagus Andrean dilakukan pada tanggal 9 

November 2016 mengatakan bahwa Museum Surabaya mempunyai koleksi utama 

yaitu Mesin Lokomotif uap yang berada di depan gedung siola yang berdiri megah 

bersebelahan persis dengan mobil pemadam kebakaran, selain menjadi koleksi 

utama Museum Surabaya Lokomotif Uap dengan kerangka yang sangat jadul yang 

sudah ada sejak tahun 1930 yang bernama Fowler 7 NHP itu sudah menjadi favorit 

pengunjung untuk object fotografi. 

Museum Surabaya adalah museum yang menampilkan era Surabaya di masa 

lalu tidak hanya dari segi beberapa alat transportasinya saja, beberapa buku catatan 

sipil, uang pada zaman dahulu dan suasana kelas pada zaman dahulu yang 

semuanya terawat dengan rapih dan bersih, semua itu didirikan oleh Ibu Walikota 

agar masyarakat khususnya anak muda Surabaya lebih bisa belajar kembali dari 

beberapa item yang dipamerkan di Museum Surabaya,  hingga saat ini Museum 

Surabaya sudah menjadi bagian baru yang terdapat di Gedung Siola dan di jalan 

Tunjungan yang sangat bersejarah bagi masyarakat di Surabaya. item di dalam 

Museum Surabaya tidak lupa juga dibantu oleh beberapa kolektor barang-barang 

antik sehingga hingga sampai sekarang ini yang sudah mempunyai lebih dari 250 

item. 

Pada wawancara yang ketiga adalah dengan Machsus, ST., MT., Dr (43) 

yakni beliau selaku pakar Transportasi yang masih aktif mengajar di ITS dengan  
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jurusan D3 teknik sipil, beliau juga sering melakukan beberapa penelitian yang 

membahas mengenai “Public Transportation” dan “Urban Transport Planning”, 

bapak Machsus mengatakan bahwa pada Awalnya Surabaya adalah area kampung 

atau pedesaan di pinggiran sungai. Beberapa Nama kampung hingga sekarang 

masih berdiri seperti Kaliasin, Kaliwaron, Kalidami, Ketabangkali, Kalikepiting, 

Darmokali, dan sebagainya adalah bukti yang menjelaskan bahwa kawasan 

Surabaya adalah kawasan yang memiliki banyak aliran air / sungai. Secara 

geografis ini sangat masuk akal, karena memang kawasan Surabaya merupakan 

kawasan yang berada di dekat laut dan aliran sungai besar (Brantas, dengan anak 

kalinya). 

Disaat berbicara mengenai Transportasi di Kota Surabaya, kota yang dijuluki 

sebagai kota pahlawan ini pada mulanya berkembang menjadi kota dagang dan jasa 

karena tersedianya kemudahan dan kecepatan akses, terutama di bidang sarana 

prasarana transportasi. Karenanya, selain menjadi kota transit, Surabaya juga 

menjadi tujuan bisnis yang sangat bagus di abad 19. 

Transportasi zaman dahulu yang paling banyak mengantar warga kota Surabaya 

hingga ke tujuan antara lain bus kota, angkutan kota (angkot), angguna (angkutan 

serba guna), bahkan becak. Becak juga dahulu memiliki 2 jenis yaitu becak siang 

dan becak malam, sesuai dengan namanya becak siang dan malam bekerja sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, becak siang pada pukul 06.00-17.00 yang biasanya 

ditandai dengan warna becak dengan warna biru sedangkan becak malam beroprasi 

pada pukul 17.00-06.00 biasanya becak malam ditandai dengan warna putih. 

Adapula beberapa Angkutan kota (angkot)  dan angguna (angkutan serba guna) 
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merupakan transportasi publik yang paling banyak dijumpai karena paling 

ekonomis dan rute yang dilalui cukup banyak (57 rute) serta bisa mencapai ke jalan-

jalan yang kecil. Bus kota (patas dan ekonomi) yang melayani transportasi publik 

kota surabaya memiliki 19 rute pada jalan-jalan utama dan di dukung oleh terminal-

terminal yang representative terminal Purabaya, terminal Wilangun, Terminal 

Joyoboyo dan terminal Bratang. 

Tidak hanya sukses dari sejarah para pahlawannya, Surabaya juga mempunyai 

Transportasi sejarah yang kini hanya bisa dilihat di Museum Surabaya, dan hanya 

bisa mengenang serunya saat naik bersama, bapak Machsus berpesan kepada 

Pemerintah Kotamadya Surabaya agar generasi penerus bangsa bisa selayaknya 

mengetahui Transportasi pada masa lampau, dan semoga kelak akan di realisasikan 

kembali Transportasi dengan gabungan Tema Jadul (klassik) dan masa depan 

(futuristik). 

4.1.3. Studi Eksisting 

Studi eksisting mengacu pada hasil observasi objek yang telah dilakukan, 

dari observasi yang telah dilakukan, di dapatkan data berupa media promosi 

terdahulu dan data-data dari Museum Surabaya. 

Profil Museum Surabaya 

Nama    : Museum Surabaya 

Pemilik/pengelolah : Resti Sri Hartanti (kepala UPTD Museum) 

Jam operasional : 09.00 – 21.00 (hari senin libur) 

Alamat   : jalan Tunjungan no.1 Surabaya (lantai 1 gedung siola) 

No. Telp  : (031)3729254 
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4.1.4. Studi Kompetitor 

Tabel 4.1 Studi Kompetitor Museum Surabaya 

 Museum Surabaya Museum Angkut Museum 
Ambarawa 

KOLEKSI 

258 benda bersejarah 
di Surabaya pada 
tempo dulu yang ada 
di dalam Museum 
Surabaya 

lebih dari 650 
Transportasi di 
seluruh dunia yang 
terbagi di dalam 12 
Zona 

Museum khusus 
Kereta Api ini 
mengoleksi 21 
lokomotif uap. Saat 
ini terdapat 3 
lokomotif yang 
dapat dioperasikan 

PENGUNJUNG 

Pengunjung Remaja 
Umum (10 – 14 
tahun) 

Sebagian besar 
wanita dan 
berdomisili di 
Surabaya 

Pengunjung anak – 
anak hingga dewasa 

Sebagian besar Pria 
dan Berdomisili di 
Jawa Timur 

Pengunjung 
Remaja (10 – 15 
tahun) 

Sebagian besar Pria 
dan berdomisili di 
Ambarawa 

EVENT 

Sub Rooftop Market 

Parade Budaya 
Bunga 

Surabaya Urban 
Culture 

Festival Rujak Ulek 

Horror Night 

Hero of Justice 

Perahu kluthuk 

 

Indonesia Railway 
Preservation 
Society 

Sepoor Heroes 

 

AREA LUAS Luas Lebih dari 
570m2 

Memiliki Luas 3,8 
Hektar 

Mempunyai Luas 
127.500 m2 
 

 (Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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4.1.5. Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data 

a. Observasi 

Pengunjung di Museum Surabaya mayoritas anak remaja yang hobby 

berfoto – foto, walaupun memiliki lebih dari 250 benda peninggalan di dalam 

Museum Surabaya object unik dan yang sering banyak dijadikan foto – foto 

yaitu lokomotif tua yang terpampang di depan Gedung Siola yang sudah 

berumur lebih dari 80 tahun, 

b. Wawancara 

Museum Surabaya sudah memiliki beberapa event yang sudah dadakan 

oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya guna meramaikan dan mengenang 

kembali jalan Tunjungan yang tidaak asing lagi bagi warga kota Surabaya, 

diantaranya yakni : Surabaya Membara, Sub Rooftop Market, Surabaya 

Urban Culture, Parade Budaya & Bunga, Festival Rujak Ulek. 

Pada mulanya didirikannya Museum Surabaya adalah gagasan ibu 

Walikota Surabaya untuk menaruh barang-barang yang tidak digunakan di 

brankas kantornya, dibangunlah museum Surabaya pada tanggal 3 mei. 

Museum Surabaya memiliki benda peninggalan yang lebih kepada suasana 

Surabaya pada tempo dulu 

c. Studi Eksisting 

Sudah lebih dari 2 tahun Museum Surabaya berdiri di dalam gedung 

Siola yang terdapat di lantai 1, saat ini Museum Surabaya dikelola langsung 
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oleh Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Surabaya yang beroperasi Selasa 

hingga Minggu dan buka pada Pukul 09.00 – 21.00 WIB 

d. Studi Kompetitor 

Pada Museum Surabaya sudah sering dan banyak sekali event yang sudah 

di agendakan oleh pihak Dinas Pariwisata untuk mengenalkan jalan 

tunjungan dan Museum Surabaya, serta akses kedalam Museum yang mudah 

dan murah.  

2. Penyajian Data 

Dalam penyajian data kali ini Museum Surabaya yang Sudah berada di dalam 

Siola lebih dari 2 tahun, dan memiliki koleksi unggulan yaitu lokomotif uap sebagai 

object foto – foto pengunjung. Maka akan disajikan melalui sebuah video tentang 

profil singkat Museum Surabaya, aktifitas pengunjung yang berada di area 

lingkungan Museum Surabaya serta bentuk dan gambar Lokomotif Uap yang 

terdapat di depan Siola. 

3. Kesimpulan / Verifikasi 

Dari Reduksi data dan penyajian data yang telah di jelaskan diatas, maka di dapat 

kesimpulan bahwa Museum Surabaya adalah Museum yang sangat strategis dan 

banyak di kunjungi oleh anak kalangan remaja yang hobby berfoto-foto, sudah 

banyak event yang sudah diadakan. memiliki koleksi utama yaitu lokomotif uap yang 

sudah berumur 80 tahun lebih,   
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4.1.6. USP (Unique Selling Proposition) 

Museum Surabaya merupakan aset yang sangat penting bagi kota Surabaya, 

selain menjadi tempat berkumpulnya barang-barang antik yang ada pada zaman 

dahulu Museum Surabaya adalah simbol yang sangatlah kuat yang dikarenakan 

terletak di dalam gedung siola yang terdapat di jalan Tunjungan merupakan jalan 

bersejarah di kota Surabaya, tidak hanya sebagai tempat Museum penyimpanan 

benda-benda bersejarah Museum Surabaya. 

Setelah menganalisa dengan menggunakan Studi Kompetitor Museum 

Angkut dan Museum Ambarawa, di dalam museum Surabaya mempunyai keunikan 

yang berbeda dan tidak dimiliki oleh kedua museum kompetitor yakni dengan 

adanya koleksi utama Fowler 7 NHP atau yang pada masanya disebut dengan “the 

Rocket” peninggalan pada masa penjajahan Belanda, dahulu pernah digunakan 

untuk menarik tebu. yang kini sudah direnovasi serta di museumkan depan Museum 

Surabaya dan menjadi primadona para wisatawan yang datang ke Siola untuk 

berfoto di kereta uap tersebut. 

Berikut adalah logo yang digunakan oleh Museum Surabaya hingga saat ini 

Gambar 4.1 Logo Museum Surabaya 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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Filosofi logo di atas menurut ibu resti selaku kepala UPTD museum dari 

hasil wawancara logo merupakan bentuk visualisasi Museum Surabaya yang lebih 

simple dan dinamis di dalam penataan dan konsep yang digunakan di Museum 

Surabaya. 

Hingga pada saat ini Museum Surabaya belum mempunyai media promosi 

guna mengenalkan Museum kepada masyarakat yang ada di Surabaya. 

4.1.7. Hasil Dokumentasi 

Hasil Dokumentasi yang sudah diperoleh dari objek penelitian yaitu 

Museum Surabaya untuk perancangan Video Profil berbasis online sebagai upaya 

mengenalkan kembali museum kepada msyarakat yang ada di Surabaya, berikut 

salah satu foto yang diambil oleh peneliti : 

 

 

Gambar 4.2 Beberapa peninggalan di Museum Surabaya 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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Gambar 4.3 Beberapa peninggalan di Museum Surabaya 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Di dalam Museum Surabaya terdapat beberapa peninggalan seperti halnya 

beberapa penghargaan yang sudah diperoleh oleh kota Surabaya, rudal, mesin ketik 

kuno, walikota yang pernah menjabat di kota Surabaya pada zaman dahulu hingga 

sekarang, Transportasi Kuno, alat medis, seragam petugas, alat pemadam 

kebakaran, alat music, dll, itulah yang menjadikan Museum Surabaya menjadi daya 

Tarik tersendiri dengan adanya mobil pemadam kebaran yang terletak tepat persis 

di tikungan jalan Tunjungan.  

4.1.8. Analisis STP (Segmentasi, Targeting dan Positioning) 

Untuk bisa bersaing dalam pasar, sebuah perusahaan harus melakukan 

penjabaran Segmentasi, Target, dan Positioning sebagai berikut: 

a. Memisahkan pasar kedalam segmen yang sesuai dengan fokus pada mereka yang 
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   kemungkinan memberikan keuntungan. 

b. Menargetkan segmen yang tepat. 

c. Menetapkan posisi produk dibenak pelanggan. 

d. Bersiap untuk memposisikan produk 

1.    Segmentasi 

Segmentation adalah upaya memetakan pasar dengan memilah-milahkan 

konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, 

tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, bahkan bagaimana cara mereka 

mengkonsumsi suatu produk. 

2.    Targeting 

Targeting adalah upaya membidik target market (pasar) yang telah dipilih 

dalam analisa segmentasi pasar. Dalam hal ini diperlukan serangkaian program 

pemasaran yang tepat dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak dituju. 

3.    Positioning 

Positioning adalah upaya menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Upaya 

ini dilakukan untuk menjelaskan kepada konsumen keunggulan, keunikan, dan 

keuntungan yang didapat dengan membeli produk tersebut dan menetapkan posisi 

produk dalam benak atau persepsi pelanggan potensial yang akan dibidik. 

4.1.9. Segmentasi 

a. Segmentasi Demografis (peta kependudukan) 

Museum Surabaya menetapkan Segmentasi Pasar berdasarkan peta 

kependudukan pada Laki – laki dan perempuan pada usia 12 – 17 tahun (remaja), 

dengan kelas sosial menengah kebawah. Tetapi banyak pula pengunjung 
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mempunyai pendidikan dari Sekolah menengah Pertama hingga sekolah menengah 

Atas yang berkunjung di Museum Surabaya. 

b. Segmentasi Geografis (wilayah) 

 segmentasi dari kategori geografis / berdasarkan wilayah yang di sasar oleh 

Museum Surabaya adalah di wilayah yang ada di Pulau Jawa Tepatnya di Kota 

Surabaya kecamatan Genteng yang dikarenakan disitulah cakupan Museum 

Surabaya berdiri. 

c. Segmentasi Psikografi (gaya hidup & kepribadian) 

Di dalam segmentasi life style Museum Surabaya sasaran yang di target yaitu 

anak muda yang mempunyai sifat : 

i.  Gaya Umum 

Mempunyai gaya hidup yang lebih sering untuk ditemui, lebih berhati-hati di 

dalam perilaku, serta kurang berani menjadi inisiator. 

ii.  Tipe untuk orang lain 

Suatu anak remaja yang pekah terhadap kebutuhan teman dan orang lain, 

berjiwa sosial, suka melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan lebih 

mengutamakan kebersamaan di dalam keluarga 

4.1.10. Targetting 

Pada awal mulanya berdirinya Museum Surabaya, Ibu Risma hanya 

bertujuan untuk menyimpan benda yang tidak digunakan yang ada dikantornya 

untuk di Museumkan, tetapi setelah semakin bagus dan memiliki banyak event yang 

terdapat di jalan tunjungan semakin ramai Museum Surabaya dikunjungi yang awal 

mula pengunjung hanya kalangan pendidikan SMP hingga SMA khususnya yang 
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ada di kota Surabaya, kini Museum Surabaya sudah banyak dikenal di daerah 

Surabaya karena Gedung siola dan Lokomotif Uapnya. 

4.1.11. Positioning 

Pihak Pemkot Surabaya hingga saat ini menggunakan positioning Museum 

Surabaya sebagai “Hidden Treasure City Of Heroes” yang berarti sebuah 

peninggalan yang sangat berharga kala masa perang di Kota Surabaya.  

Kata diatas digunakan karena hampir semua peninggalan di dalam Museum 

Surabaya memiliki sejarah yang berada di Kota Surabaya itu sendiri, atau bisa 

dibilang terkuburnya Sejarahnya yang ada di Surabaya. 

4.2 Analisis SWOT 

Analisis SWOT yakni mencakup upaya – upaya untuk mengenali kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja suatu perusahaan. 

Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak 

sumber, termasuk pelanggan dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, 

rekan diperusahaan lain.banyak suatu perusahaan yang menggunakan jasa lembaga 

pemindaian untuk memperoleh kliping surat kabar, riset di internet, dan analisis 

tren-trendomestik dan global yang relevan (Richard L. Daft 2010:253) 
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Tabel 4.2 Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

  

	
	

EKSTERNAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
INTERNAL 

STRENGHT 
(Kekuatan, potensi) 

1. Museum yang berlokasi 
strategis di pusat kota 
Surabaya 

2. Banyak Event yang 
sudah diadakan di Siola 

3. Object wisata Fotografi 
4. Koleksi Lokomotif uap 

yang berusia 80 tahun 

WEAKNESS  
(kelemahan) 

1. Pemasaranya masih 
belum di kelolah 
secara professional 

2. Belum adanya 
penghargaan yang 
diraih 

3. Penempatan benda 
di dalam museum 
masih belum tertata 

OPPORTUNITIES 
(Peluang) 

1. Biaya Ticket masuk 
museum angkut & 
ambarawa masih 
tergolong mahal 

2. Masih sedikitnya event 
- event yang diadakan 
oleh Museum Angkut 
maupun Museum 
Ambarawa 

STRATEGI S.O 
• Memanfaatkan Event 

yang diadakan di jalan 
tunjungan untuk 
meningkatkan 
Kunjungan di Museum 
Surabaya 
 

STRATEGI W.O 
• Pembuatan media 

promosi video 
sebagai 
memperkenalkan 
Museum Surabaya 
melalui media sosial 

THREAT 
(ancaman) 

1. Museum Angkut 
memiliki koleksi 
transportasi yang lebih 
lengkap 

2. Museum Angkut & 
Museum Ambarawa 
memiliki situs website 
resmi yang bisa di lihat 
oleh pengunjung 

3. Museum Angkut dan 
Museum Ambarawa 
sudah dikenal dalam 
lingkup provinsi 

STRATEGI S.T 
• Menciptakan suatu ide 

event fotografi yang 
diadakan di area 
museum Surabaya agar 
lebih dikenal 

STRATEGI W.T 
• Melakukan 

pembaharuan item 
Museum agar tidak 
kalah menarik 
dengan kompetitor. 

 

 

Strategi Utama : Menjadikan Museum Surabaya untuk lebih dikenal kembali oleh anak  

     Muda khususnya di Surabaya  melalui pembuatan Video Profil Berbasis  

     Online 
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4.3 Keyword 

Kata Kunci Atau Keyword dari perancangan video profil Museum Surabaya 

sudah dipilih melalui analisis data yang sudah dilakukan. Penentuan keyword akan 

diambil berdasarkan data yang terlah terkumpul dari hasil Observasi, wawancara, 

studi Kompetitor 
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4.4 Deksripsi Konsep  

Konsep perancangan Video Profil guna mengenalkan kembali Museum 

Surabaya adalah Pergerakan Cepat dan penuh tenaga. Makna dari KBBI adalah 

sebuah pergerakkan yang menuju kearah yang positif dengan penuh semangat dan 

tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan 

sebagainya. Konsep dari “Dynamic” bertujuan untuk menunjukkan sebuah langkah 

mengenalkan kembali benda sejarah yang ada di dalam Museum Surabaya. 

Dengan adanya konsep ini diharapkan Museum Surabaya dapat dikenal 

lebih luas khususnya dikalangan anak muda di Surabaya. 
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4.5 Alur Perancangan Karya 

 

Gambar 4.5 Alur Perancangan Karya 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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4.6 Perancangan Karya 

4.6.1. Tujuan Kreatif 

Perancangan Video Profil yang yang telah dilakukan sangat dibutuhkan 

sebagai penunjang pengenalan peninggalan sejarah yang ada di dalam Museum 

Surabaya agar masyarakat Surabaya khususnya anak muda bisa mengetahui benda-

benda bersejarah yang ada di dalam Museum. Media promosi melalui video profil 

juga didukung dengan media lainnya, seperti video di media social, Poster, 

gantungan kunci, Mug, baju dan X-Banner. 

Dengan keyword “Dynamic” yang telah ditentukan melalui hasil dari 

penggabungan antara, observasi, wawancara, studi eksisting, dan studi Kompetitor 

yang telah melalui proses reduksi sehingga terbentuknya sebuah konsep “dynamic” 

sebagai dasar acuan dalam visualisasi desain serta dalam perancanganvideo profil 

Museum Surabaya. 

Konsep “Dynamic” mempunyai tujuan kreatif visual yang telah diterapkan 

dengan gaya visual yang bertemakan benda peninggalan sejarah di Museum 

Surabaya Khususnya di bidang Transportasi, tujuan kreatif sangatlah diperlukan 

agar Museum Surabayadapat dikenal kembali di khalayak Publik anak-anak muda 

Surabaya melalui video profil 

4.6.2. Strategi Kreatif 

Perancangan video profil Museum Surabaya diperlukan sebuah strategi 

untuk meningkatkan brand awareness di masyarakat. Sesuai dengan konsep 

“Dynamic” digunakan visualisasi deskripsi dari Museum Surabaya merupakan hal 
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yang penting dalam sebuah video profil agar dapat menunjukkan integritas 

perusahaan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan.  

1. Tagline 

Menurut Rustan (2009:70) Tagline adalah salah satu atribut dalam system 

identitas, berupa satu kata atau lebih yang menggambarkan esensi, personality 

maupun positioning brand. 

Tagline yang akan dipilih untuk perancangan video profil maupun media 

pendukung lainnya adalah “Hidden Treasure City of Heroes”. Kalimat tagline 

tersebut terpilih dengan menyesuaikan perancangan keyword yang telah disusun 

dan dari analisis data sebelumnya. Kalimat “Hidden Treasure City of Heroes” 

memiliki arti yaitu “sebuah peninggalan tersembunyi yang sangat berharga kala 

masa perang di Kota Surabaya”, dengan begitu dapat menggambarkan sifat dari 

benda peninggalan Museum Surabaya itu sendiri yang dapat membawa kita 

kembali di zaman dahulu. 

2. Tipografi 

 Tipografi yang sesuai dengan konsep “Dynamic” adalah jenis huruf sans 

serif dengan karakter font “Helvetica” untuk keseluruhan media.  

 

Gambar 4.6 Font Helvetica 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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3. Warna 

Penggunaan warna pada media promosi sebagai media pendukung 

sangatlah penting, dan sebagai pemilihan warna menggunakan warna yang sesuai 

konsep “Dynamic” dan tidak lepas dari ciri-ciri karakteristik Museum Surabaya. 

Deskiripsi konsep “Dynamic” yang memiliki arti penuh semangat dan tenaga 

sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan serta 

semangat akan perjuangan 10 November yang masih membara di jalan Tunjungan 

terpilihlah warna putih, merah, dan Biru 

Berdasarkan makna warna dalam buku Logo (Rustan 2009: 73) warna biru 

sendiri memiliki arti kepercayaan yang tinggi. Warna ini mampu menggambarkan 

karakteristik Museum yang mengutamakan rasa percaya dan memiliki integritas. 

Sedangkan warna merah menyimbolkan sifat karakteristik yang berani dan penuh 

akan perjuangan sifat heroik masyarakat Surabaya disaat melawan penjajah. 

 Warna putih digunakan untuk menampilkan atau menekankan warna lain 

dan untuk memunculkan kesan desain yang sederhana dan minimalis pada setiap 

media yang digunakan.  
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      Gambar 4.7 Warna Terpilih 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

4. Sinopsis 

Museum Surabaya, berdiri pada tanggal 3 mei 2015 yang terletak dalam 

Gedung Siola lantai 1 jalan Tunjungan Surabaya. Pada mulanya Museum 

Surabaya dibuka dengan perayaan pawai parade bunga Walaupun masih 

tergolong Museum yang baru berumur 2 tahunan, akan tetapi koleksi di dalam 

museum tergolong kompleks. 

Museum Surabaya buka pada hari selasa hingga minggu dan buka pada 

pukul 09.00 – 21.00, biaya masukpun gratis. Lebih dari 250 benda bersejarah di 

pajang di dalam Museum Surabaya ini, di antaranya yaitu Buku Kuno, seragam 

kerja, Penghargaan yang pernah diraih Surabaya, alat transportasi, suasana kelas 

di zaman dahulu, sampai beberapa nama walikota yang pernah menjabat di 

Surabaya. 

Dari beberapa koleksi yang ada di dalam museum Surabaya, koleksi yang 

menjadi tujuan utama atau menjadi unggulan yaitu Lokomotif uap yang berada 
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di dalam Siola. Lokomotif yang sudah berumur lebih dari 80 tahun ini bernama 

Fowler 7 NHP yaitu lokomotif pengantar tebu yang beroperasi disurabaya pada 

saat penjajahan colonial belanda, yang sekarang sudah renovasi dan di cat ulang 

lalu di pajang di depan museum untuk menjadi objek foto-foto.  

Mayoritas yang berkunjung ke dalam Museum Surabaya yaitu anak- anak 

muda khususnya pencinta fotografi yang ingin mengabadikan momentnya. 

Lokomotif Fowlerr 7 NHP ini terbuat dari baja yang beratnya 800 kg, The 

rocket bisa menempuh kecepatan 60 km/jam. Hal unik lainnya yang dimiliki 

oleh Fowlerr 7 NHP yaitu desain bodynya yang tergolong kecil dan Tradisional 

mampu berjalan tanpa jalur kereta api  Museum Surabaya memiiki lokasi yang 

sangat strategis, jalan tunjungan adalah jalan berserajarah bagi warga kota 

Surabaya. 

5. Storyboard 

Menurut Biananto (2010:225) menjelaskan bahwa storyboard merupakan 

pengorganisasi grafik, contohnya adalah sederetan ilustrasi atau gambar yang 

ditampilkan berurutan untuk keperluan visualisasi awal dari suatu file, animasi, 

atau urutan media interaktif. Keuntungan menggunakan storyboard adalah 

pengguna mempunyai pengalaman untuk dapat mengubah jalan cerita, sehingga 

mendapatkan efek atau ketertarikan yang lebih kuat. Berikut alur storyboard 

yang akan digunakan sebagai acuan perancangan video profil Museum Surabaya 

: 
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Scene 1 

 

Scene 2 
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Scene 3 

 

Scene 4 
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Scene 5 

 

Scene 6  
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Scene 7 

 

Scene 8 
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Scene 9 

 

Scene 10 
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4.7    Perencanaan Media 

4.7.1. Tujuan Media 

Menurut Morissan, (2010:189) tujuan media merupakan gambaran 

apa yang ingin dicapai suatu perusahaan berkenaan dengan penyampaian pesan 

suatu merek produk. Maka dibutuhkan beberapa media untuk melakukan 

aktifitas promosi Museum Surabaya dengan beberapa media sehingga promosi 

melalui video profil media sosial Youtube, Billboard dan Kalender. 

4.7.2. Strategi Media 

Strategi media adalah cara untuk menjawab tujuan media yang telah 

ditetapkan. Dalam perancangan video profil Museum Surabaya, akan digunakan 

berbagai media untuk penyampaian informasi yang tepat dan akan didukung 

oleh media lainnya. Media tersebut meliputi : 

1. Media Sosial Youtube 

Media sosial dapat sangat berpengaruh di era sekarang ini, dan menawarkan 

jangkauan yang luar biasa, menawarkan jangkauan yang luas dengan potensi 

viral marketing. Sebagai alat media sosial yang relatif murah bahkan gratis. 

Selanjutnya video profil Museum Surabaya akan diunggah pada media sosial 

Youtube.  

Konsep dari video profil yang disampaikan berisi informasi tentang 

Museum Surabaya tentang peninggalannya dan sejarah Lokomotif uap yang 

sudah berusia lebih dari 80 tahun, dan sangat diminati bagi para muda mudi 

pecinta fotografi. 
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Hasil dari konsep video profil diwujudkan dalam bentuk storyboard dan 

layout seperti pada gambar 4.8.  

 

Gambar 4.8 Storyboard dan Layout Video Profil Museum Surabaya  

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 ) 
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4.8 Media Budgetting 

Tabel 4.3 Media budgeting 

NO KETERANGAN HARGA VOLUME JUMLAH 

1 
Kalender 

 
Rp. 75.000,- 50 pcs Rp. 3.750.000,- 

3 Video Profil   Rp. 20.000.000,- 

4 
Sosial Media 

(Youtube) 
 1 Gratis 

5 Brosur Rp. 5.000,- 200 pcs Rp 1.000.000,- 

6 X-Banner Rp. 80.000,- 1 Rp.80.000,- 

7 T-Shirt Rp.75.000,- 10 pcs Rp.750.000,- 

8 Sticker Rp. 12.000 5 pcs Rp.60.000,- 

9 Tote Bag Rp. 15.000,- 100 pcs Rp. 1.500.000,- 

10 PIN Rp. 5000,- 100 pcs Rp.500.000,- 

11 Topi Rp. 35.000,- 5 pcs Rp. 175.000,- 

Jumlah Rp. 27.815.000,- 

 

 ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 ) 
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4.9 Implementasi Produk 

4.9.1 Media Utama 

Sketsa desain yang telah terpilih akan di implementasikan pada 

masing-masing media yang ditetapkan dalam perancangan iklan Museum 

Surabaya agar lebih dikenal oleh anak-anak muda Surabaya sebaga berikut: 

Video Profil Youtube 

 

Gambar 4.9 Video Profil Museum Surabaya 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 ) 
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 Dalam video profil youtube ini disampaikan menggunakan narator 

lengkap dengan audio serta subtitle. 

Konsep dari video profil ini yaitu Museum Surabaya sebagai 

museum yang mempunyai benda-benda peninggalan bersejarah yang 

berada di jalan legenda di Surabaya, khususnya di gemari dan digunakan 

sebagai objek foto-foto  anak-anak muda pecinta fotografi. Guna agar 

masyarakat di surabaya khususnya anak-anak muda lebih mengenal 

Museum Surabaya. 

 Audio yang digunakan dalam video profil Museum Surabaya 

merupakan lagu mus mulyadi yang berjudul “mlaku-mlaku nang 

tunjungan”. 
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4.9.2 Media Pendukung 

1. Brosur 

Gambar 4.10 Desain Brosur Museum Surabaya  

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 ) 

Brosur yang menarik akan memerikan prestise dan kredibilitas tersediri bagi 

pengenalan Museum Surabaya yang masih tergolong belum dikenal di Surabaya. 

Dengan demikian, akan memudahkan dalam melakukan pengenalan bagi setiap 

benda yang berada di dalam museum terutama Lokomotif uap. 
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2. Kalender 

 

Gambar 4.11 Desain Kalender Museum Surabaya 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 )  

Gambar 4.12 Kalender lipat Museum Surabaya 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 )  
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3. T-shirt  

 

Gambar 4.13 Kaos Museum Surabaya 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 ) 

4. Topi 

 

Gambar 4.14 Topi Museum Surabaya 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 ) 
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5. X-Banner 

 

 

Gambar 4.15 X-Banner Museum Surabaya 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 ) 

 


