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ABSTRAK 

Smokebelt Garage adalah sebuah bengkel modifikasi motor berbasis custom 

culture. Custom culture merupakan sebuah istilah sebuah kata bentukan baru 

(neologism) dari Amerika yang mendeskripsikan tentang karya seni, kendaraan, 

gaya rambut dan mode dari orang-orang yang mengendarai dan memodifikasi 

motor dan mobil di Amerika Serikat dari tahun 1950-an sampai sekarang. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu 

dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka untuk 

mendapatkan data yang digunakan sebagai pendukung pembuatan konsep 

perancangan video Featue Smokebelt Garage. Hasil dari perancangan ini 

merupakan untuk merancang visual branding dengan media videografi dari 

smokebelt garage sebagai upaya menambah kustomer dan menambah loyalitas 

pelanggan.  

Kata kunci: Desain, Video Feature, Smokebelt garage 
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PENDAHULUAN 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perancangan yang berjudul perancangan visual branding video Smokebelt 

Garage  berbasis feature sebagai upaya meningkatkan brand loyalty merupakan 

salah satu upaya untuk mempromosikan kualitas dan kelebihan dari bengkel 

Smokebelt Garage, yang selama ini promosinya hanya turun dari mulut ke mulut. 

Gagasan tentang kustom kultur semakin marak dan seiring perkembangan waktu 

teknologi menjadi tolak ukur suatu perkembangan zaman. Media videografi 

menjadi sangat efisien untuk mempromosikan bengkel Smokebelt Garage agar 

menarik konsumen baru dan menambah loyalitas pelanggan. 

Perkembangan industri di Indonesia tidak lepas dari peran masyarakat, 

dalam hal ini di tandai dengan munculnya komunitas-komunitas berdasarkan hobi 

masing-masing. Kontribusi komunitas yang bermunculan ini sangat besar dalam 

peningkatan perekonimian di Indonesia, contoh yang paling nyata adalah 

komunitas motor Kustom atau bisa di sebut komunitas Custom Culture.  

Custom Culture merupakan sebuah istilah sebuah kata bentukan baru 

(neologism) dari Amerika yang mendeskripsikan tentang karya seni, kendaraan, 

gaya rambut dan mode dari orang-orang yang mengendarai dan memodifikasi 

motor dan mobil di Amerika Serikat dari tahun 1950-an sampai sekarang. Custom 

Culture melahirkan Hot Rod Culture di California Selatan pada tahun 1960-an
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Diawal mula dunia Hot Rod lahir, banyak mode dan gaya yang 

berkembang. Dari waktu ke waktu, setiap gaya modifikasi yang nyeleneh ini telah 

bercampur dan masuk kedalam kehidupan sehari-hari. Seniman seperti Von Dutch 

(Kenneth Howard) Robert Williams; modifikator mobil seperti Ed "Big Daddy" 

Roth Lyle Fisk Dean Jeffries; Modifikator Hot rod dan Lowrider seperti The 

Barris Brothers (Sam dan George Barris); Dan juga beberapa seniman tato, 

pengecat di dunia otomotif, film dan acara televisi seperti American Graffiti, The 

Munsters (The Munster Koach, Drag-u-la) telah berkontribusi untuk membangun 

dan membesarkan apa yang saat ini disebut dengan Custom Culture. 

Kustom Kulture diidentifikasi dengan adanya para greaser di tahun 1950-

an, pembalap drag di tahun 1960-an, dan pengguna Lowrider di tahun 1970-an. 

Sub-kultur lain yang berkiblat dari Kustom Kulture diantara lain adalah Skinhead, 

Mods dan Rockers pada tahun 1960an, Punk rock pada tahun 1970an, musik 

Metal dan Rockabilly serta scooterboys pada tahun 1980-an, dan psycobilly pada 

tahun 1990-an. Masing-masing sub- kultur memasukkan modifikasi mobil dan 

motor dengan gaya dan cara mereka sendiri. Lalu mode dan kiblat musik mereka 

juga menentukan mana yang menarik, mana yang bisa diterima, dan mana yang 

tidak bisa di trima. Semua elemen dari cat pinstripe, choptop Mercury, hingga 

modifikasi Harley-Davidson dan Triumph Motorcycles, serpihan logam, cat hitam 

primer, bersama dengan musik, kartun dan film monster telah memberikan 

dampak pada apapun dan siapapun yang menjadi bagian dari sub-kultur otomotif 

ini. (Kustomfest : 2013) 
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Di tahun 1990-an dan 2000-an, Kustom Kulture telah melahirkan ulang 

sub-kultur Amerika dari tahun 50-an dan 60-an dengan aktifitas DIY (Do It 

Yourself). Setiap gaya memiliki pembeda, memiliki ciri khas tersendiri, dan 

berakar pada sejarah otomotif Amerika. Dulu ada banyak aliran-aliran yang tidak 

mentoleransi aliran lain tetapi sekarang telah berkumpul pada pameran modifikasi 

besar.  

Di dunia ini custom culture semakin banyak diminati, Hal ini dibuktikan 

dengan semakin banyaknya event-event, bengkel-bengkel dan berbagai usaha 

lainnya yang bertemakan Kustom Kulture. Di Indonesia sendiri, custom culture 

semakin menjamur. Salah satu contoh event custom culture di Indonesia yang 

sudah bertaraf Internasional adalah Kustomfest yang diadakan di Jogja setiap 

setahun sekali. Di Surabaya sendiri ada Kustomland yang juga diadakan setiap 

tahun 

Masyarakat Indonesia sangat apresiatif terhadap event-event seperti 

kustomfest dan kustomland, event yang telah di buat oleh beberapa komunitas 

tersebut sangatlah jelas memberikan efek terhadap perekonimian kreatif yang ada 

di Indonesia, hal ini yang mengakibatkan menjamurnya gagasan atau minat 

masyarakat Indonesia terhadap custom culture sebagai media pengangkat 

prekonimian kreatif di Indonesia. 
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Kustom Kulture dapat di definisikan sebagai komplek simbol dari barang-

barang buatan manusia, dan dapat di definisikan kembali sebagai seperangkat pola 

prilaku sosial yang di alirkan secara simbolis, custom culture ini mengacu pada 

seperangkat nilai, gagasan, dan simbol bermakna lainnya yang dapat membantu 

individu untuk berkomunikasi. 

Smokebelt Garage adalah sebuah nama bengkel modifikasi yang 

menggagas tentang Kustom Kulture Smokebelt Garage berada di Jl. Kusuma 

Berbek 2 no 32b Waru Sidoarjo Jawa Timur, dan berdiri sejak tahun 2013, 

bengkel ini  lahir karena  mulai maraknya gagasan tentang Kustom Kulture di 

Surabaya bentuk motor hasil tangan Haris Facturohman kerap membuat siapapun 

kagum, dan di tahun 2013 sampai tahun 2017 Haris Facturohman sudah 

menghasilkan 44 karya modifikasi motor berbasis Custom Culture.  

Seiring jalannya waktu gagasan tentang Custom Culture di wilayah 

Surabaya dan sekitarnya semakin marak, hal ini di landasi dengan masuknya 

beberapa event Custom Culture seperti kustomfest dan kustomland di Indonesia. 

Dengan adanya persaingan tersebut bengkel-bengkel modifikasi motor mulai 

mencari inovasi untuk mempromosikan bengkel-bengkel mereka, ada beberapa 

bengkel di Surabaya yang sekarang menjadi pesaing dari bengkel Smokebelt 

Garage  seperti  bengkel rocket fantasi dan bengkel Surabaya garasi. 

Smokebelt Garage disini tidak hanya sebagai bengkel modifikasi motor 

saja, smokebelt garage sekarang sudah menjadi komunitas motor. Menurut Haris 

facturohman motor tidak hanya untuk di naiki dan menyalurkan kepribadian 

pengguna terhadap motor tersebut. 
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Smokebelt Garage di sini mempunyai pedoman “everytime we ride an 

everyday we grow” di situlah letak kesan kekeluargaan dari smokebelt garage  

atau sebuah kontradiksi dengan bengkel-bengkel yang lain, Smokebelt lebih 

megutamakan kekeluargaan dari pada mengatasnamakan sebuah club motor. 

Kelebihan yang dimiliki oleh Smokebelt garage ternyata masih belum 

cukup untuk menanamkan loyalitas di benak konsumen, meski Smokebelt ini 

sudah cukup dikenal di Surabaya tetapi kebanyakan orang menganggap smokebelt 

ini sama saja dengan bengkel-bengkel modifikasi motor pada umumnya. Selama 

ini promosi dari Smokebelt Garage pun masih dari brita mulut ke mulut sehingga 

kualitas modifikasi serta kelebihan-kelebihan dari smokebelt garage ini tidak 

terlalu bisa di representasikan dengan baik, kelebihan-kelebihan dari Smokebelt 

Garage ini jika penyebarannya hanya disebarkan dari mulut ke mulut tanpa 

visualisasi yang bisa menarik perhatian orang untuk memodifikasi dan mereparasi 

motor ke tempat ini. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat persaingan antar bengkel 

modifikasi motor semakin keras, maka di butuhkan sebuah proses promosi yang 

kreatif. peneliti ini bertujuan untuk Smokebelt Garage sebagai upaya menciptakan 

visual branding dan memperkuat loyalitas pelanggan dari smokebelt garage. 

Video promosi ini bertujuan untuk masyarakat para kustomer serta calon 

kustomer dari smokebelt yang kebanyakan anak-anak muda (generasi muda) dari 

umur 18-35thn, generasi ini lebih dominan menggunakan media sosial di banding 

media cetak.  
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Youtube mempunyai daya cakup yang sangat luas dan semua orang bisa 

melihatnya. Teknologi sudah sangat berkembang dan muncul aplikasi-aplikasi media 

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. 

Di video ini akan menggagas tentang bagai mana Haris Facturohman merakit 

motor dengan kedetailan dan ketelitiannya sebagai mekanik modifikasi motor handal 

di Smokebelt Garage, dan mengenalkan arti kekeluargaan di Smokebelt Garage.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan brand loyalty yang 

betujuan menguatkan komitmen yang dipegang teguh untuk membeli ulang atau 

berlangganan dengan produk atau jasa yang disediakan oleh Smokebelt garage, dan 

disukai secara konsisten di masa mendatang, sehingga menimbulkan pembelian, 

oenggunaan jasa secara berulang meskipun pengaruh situasional dan upaya 

pemasaran berpotensi menyebabkan perilaku beralih merek. 

Menurut (Kotler, 2001 : 68) promosi adalah aktivitas yang mengunggulkan 

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Promosi menjadi salah 

satu aspek rangkaian yang cukup penting yang dapat menjadi sarana perusahaan 

untuk berkomunikasi dengan target audiens guna menciptakan citra perusahaan di 

tengah masyarakat. Smokebelt garage membutuhkan sebuah media promosi untuk 

mengenalkan kepada masyarakat dengan lebih jelas tentang apa, mengapa, bagaimana 

dan dimana itu bengkel modifikasi motor Smokebelt Garage. 

Menurut (Kotler, 2005 : 254) media promosi terbagi menjadi 5 jenis yaitu 

periklanan, personal selling, publisitas, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. 

Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan Pembeli dan pengguna jasa yang 
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datang dalam perancangan media promosi Smokebelt garage ini, penulis akan 

menambahkan media promosi yang belum digunakan oleh Smokebelt Garage yaitu 

promosi melalui media cetak, antara lain poster, kartunama, dan juga melalui video 

youtube. 

 Salah satu media sosial yang paling efektif untuk meningkatkan brand loyalty 

Smokebelt garage yaitu video melalui media sosial youtube. Youtube dapat 

menjangkau masyarakat luas, dimanapun dan kapanpun. Agar masyarakat dapat 

mengetahui informasi lebih jelas dari Smokebelt garage. 

Media cetak juga sangat berperan penting untuk mempromosikan Smokebelt 

garage ini. Salah satunya adalah poster. Menurut (Ardhi, 2013:55 ), poster memiliki 

karakteristik media yang informatif, dapat dibaca berulang, tidak diatur untuk 

dipindahkan dan mampu menjangkau banyak audiens dan atraktif. Poster dapat 

diletakkan di keramaian dan sering dikunjungi oleh masyarakat.  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah merancang 

sebuah visual branding Video Smokebelt Garage  berbasis feature sebagai upaya 

meningkatkan brand loyalty. Brand loyalty adalah komitmen yang dipegang teguh 

untuk membeli ulang atau berlangganan dengan produk atau jasa yang disukai secara 

konsisten di masa mendatang yang didasarkan pada perilaku pembelian aktual produk 

yang dikaitkan dengan proporsi pembelian. Oleh karena itu, agar dikenal oleh 

masyarakat. Smokebelt garage  memerlukan media promosi yang terbaru supaya 

dapat mempromosikan Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk 

menambah kustomer dan menambah loyalitas pelanggan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah 

dalam laporan kerja praktik yaitu :  
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Bagaimana merancang sebuah visual branding Video Smokebelt Garage  

berbasis feature sebagai upaya meningkatkan brand loyalty. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian di atas, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Hanya membuat visual branding video berbasis feature dengan media youtube. 

2. Hanya membahas tentang kualitas modifikasi motor dan kelebihan yang ada di 

bengkel Smokebelt Garage yaitu “everitime we ride everyday we grow” yang 

membedakan bengkel modifikasi Smokebelt Garage dari bengkel-bengkel modifikasi 

motor yang lain. 

3. Media pendukung yang digunakan adalah melalui media cetak yaitu poster, 

kartu nama. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk merancang visual 

branding dengan media videografi dari smokebelt garage sebagai upaya menambah 

kustomer dan menambah loyalitas pelanggan. 

1.5 Manfaat  

Dari laporan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dengan video ini maupun memberi gambaran tentang kualitas brand 

dari smokebelt garage. 

b. Memberi informasi sebagai acuan perancangan selanjutnya yang berhubungan 

dengan visual branding melalui media video. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai refrensi dan media informasi khususnya dibidang videografi agar menarik 

minat para pecinta motor Kustom. 

b. Media promosi yang di ciptakan agar dapat mampu diapresiasi oleh masyarakat 

umum. 

c. Media promosi yang telah dirancang dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang apa itu Smokebelt garage dan dunia otomotif khususnya dunia    modifikasi 

motor custom culture.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah di buat oleh seorang mahasiswa Universitas 

Negeri Surabaya yang bernama (Bambang Wijianto : 2014) dengan judul 

Perancangan Buku Sejarah Lima Aliran Motor Kustom. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah memberikan informasi tentang Custom Culture melalui 

media buku serta menggagas tentang lima aliran motor kustom. 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder, yaitu 

wawancara, pengamat langsung, dokumentasi, kepustakaan dan internet. Analisis 

yang dibuat dari sitas yang terjadi dan berhubungan dengan objek analis. 

Permasalahan dalam penelitian ini diketahui dengan membandingkan kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman 

(threat). Dengan hasil penelitihan, bahwa dengan adanya penciptaan buku yang 

menggagas tentang lima aliran motor custom ini sangat mempengaruhi untuk 

memberi informasi tentang gagasan Custom Culture khususnya motor.  

Dalam perancangan ini peneliti merancang visual branding videografi 

Smokebelt Garage untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam negri 

maupun mancanegara melalui media videografi, perancangan ini menggunakan 

media video berbasis feature agar lebih menarik  dan dapat di terima target 

audience. 
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Perbedaan perancangan ini dengan penelitian sebelumnya ialah, jika dalam 

penelitian sebelumnya meneliti tentang sejarah lima aliran motor Kustom dengan 

menggunakan media buku, penelitian saat ini lebih berfokus pada kualitas 

modifikasi motor Smokebelt Garage dalam video feature untuk menggambarkan 

bagaimana teknisi  dari Smokebelt Garage memodifikasi motor di lingkup 

Custom Culture. Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah sama – sama 

menggagas tentang budaya Custom Culture. 

  

2.2 Smokebelt Garage  

 Begitu banyak potensi yang dimiliki oleh Smokebelt Garage salah satunya 

adalah modifikasi motor Custom Culture yang telah di ciptakan dari bengkel 

Smokebelt Garage. Selain memodifikasi motor Smokebelt Garage dini tidak 

hanya sekedar bengkel modifikasi motor, Smokebelt Garage sekarang menjadi 

komunitas dan smokebelt mempunyai pedoman “everytime we ride evreryday we 

grow” di situlah letak kesan kekeluargaan dan menjadi pembeda dengan bengkel -

bengkel yang lain. 

 

Gambar 2.1 Bengkel Smokebelt Garage 

Sumber : https://www.instagram.com 
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Smokebelt Garage di sini mempunyai banyak kelebihan, Smokebelt Garage 

sekarang menjadi sebuah komunitas yang menggagas dan bergerak di rana sosial. 

Smokebelt Garage telah membuat event sosial untuk para penderita kangker di 

Indonesia. Smokebelt Garage lebih mengatasnamakan komunitas daripada 

mengatasnamakan sebuah club motor, dan komunitas yang ada di Smokebelt 

Garage lebih dikenal dengan nama Smokebelt Team. 

 Komunitas Smokebelt Team ini sebagai jembatan bagi komunitas-

komunitas motor kustom lain. Smokebelt Team di sini sudah banyak memberi 

kontribusi kepada beberapa komunitas-komunitas motor kustom yang ada di 

Indonesia yang membahas tentang aksi sosial. 

 Smokebelt Garage dari awal tahun 2013-2017 telah memodifikas 44 

motor berbasis Kustom Kultur. Lima macam aliran motor kustom dari 44 motor 

yang telah di kerjakan oleh bengkel ini yaitu seperti jenis aliran motor kustom 

Bobber, Chopper, Tracker, Scrambler dan Caferacer. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bengkel Smokebelt Garage 

Sumber : https://www.instagram.com/explore/tags/smokebelt/ 2013 
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Beberapa event modifikasi motor telah di ikuti oleh Smokebelt Garage, 

seperti event Kustomfest, Kustomland, dan event kustom Suryanation, dan kini 

Smokebelt Garage telah merai juara tiga dalam event bertaraf nasional seperti 

event Suryanation yang telah diikutinya, dengan adanya event-event tersebut maka 

bengkel Smokebelt Garage ini semakin banyak di gandrungi oleh para pecinta 

modifikasi motor. Kualitas dari modifikasi motor kustom Smokebelt Garage ini 

sangat jelas terlihat baik di mata para pecinta modifikasi motor Custom Culture di 

Indonesia. 

Kontribusi komunitas Smokebelt Team di rana sosial dan beberapa 

kontribusi di event modifikasi motor kustom yang ada di Indonesia ini telah 

memperkuat konsep dari Smokebelt Garage. Dari beberapa kegiatan kontribusi 

tersebut, maka mampu menarik simpati para pecinta modifikasi motor Custom 

Culture untuk mengenal lebih dalam bengkel Smokebelt Garage. 

 

Gambar 2.3 Kegiatan Sosial Peduli Kangker 

Sumber : https://www.instagram.com/explore/tags/smokebelt/ 2016 
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2.3 Media 

Menurut (Maimunah, 2012:284) Media adalah sarana untuk menyampaikan 

pesan atau informasi kepada public dengan menggunakan berbagai unsur 

komunikasi grafis seperti teks atau gambar dan foto. Media di gunakan untuk 

saluran penyimpanan pesan komersial kepada khalayak atau dapat dikatakan 

sebagai salah satu komunikasi periklanan yang dilakukan melalui saluran media 

tertentu, seperti televisi, surat kabar, majalah, radio, internet, buku profil, media 

luar ruangan, iklan transit dan direct mail. 

Menurut (Dewi Imaniar Desrianti, 2012:223) media adalah segala bentuk 

yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Pengertian media yang diberikan 

AECT (Association for education communication and tecnology) ini 

menunjukkan bahwa istilah ”media” memiliki makna yang sangat umum. Dapat 

disimpulkan bahwa media adalah segala bentuk dalam berbagai unsur komunikasi 

grafis untuk menyampaikan informasi kepada public. 

 

2.3.1 Jenis-jenis media 

Menurut (Rakhmat Supriyono dalam buku Desain Komunikasi Visual Teori 

dan Aplikasi : 2010) alternatif media sebagai berikut : 

a. Media cetak (Printed material) 

Yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan dengan jumlah kata, 

gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. Contoh : Poster, 

stiker, sampul buku, packaging, folder, leaflet, amplop & kop surat, tas belanja, 

katalog, iklan majalah dan surat kabar. 



13 

 

b. Media Elektronik (electronic) 

Yaitu media dengan teknologi dan hanya bisa digunakan bila ada transmisi 

siaran. Contoh : Radio, televisi, film, program video, animasi komputer. 

c. Media Internet 

Yaitu media dengan teknologi internet dan hanya bias digunakan bila ada 

koneksi internet. Contoh : Detik.com, Wikipedia.com, Youtube.com. 

2.4 Media Promosi 

Media promosi adalah sarana mengomunikasikan suatu produk atau jasa 

atau brand atau perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. 

2.4.1 Definisi Media  

 Media memiliki asal kata dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah 

memiliki arti tengah, perantara, atau pengantar. Didalam sebuah website 

dijelaskan, menurut (Gerlach dan Ely, 1971:3) “Apabila dapat memahami media 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang dapat membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap” (repository.upi.edu). 

Pengertian media sangatlah luas, demikian juga fungsi dan penerapannya. 

Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan.Didalam kamus media 

memiliki pengertian sebagai sebuah alat, sarana komunikasi, penghubung, atau 

yang terletak diantara dua pihak. Media juga memiliki beragam pengertian, karena 

memiliki perbedaan sudut pandang, maksud, dan tujuan. 
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2.4.2 Definisi Promosi 

Definisi promosi menurut beberapa ahli didalam buku karangan (Freddy 

Rangkuti, 2009:51) adalah: 

1. Menurut Kotler: “Promosi melingkupi semua alat-alat bauran pemasaran 

(marketing mix) yang memiliki peran utama untuk mengadakan komunikasi yang 

memiliki sifat membujuk”. 

2. Menurut Swastha: “Promosi adalah suatu arus informasi satu arah yang 

berfungsi untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan untuk 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran”. 

3. Menurut Zimmener: “Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi 

persuasi yang dibuat untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang 

produ atau jasa dan untuk membuat mereka terpengaruh agar mau membeli 

barang atau jasa tersebut yang mencangkup publisitas, penjualan, perorangan dan 

periklanan”. 

Dari teori-teori yang telah dikemukakan diatas, penulis berpendapat bahwa 

promosi merupakan suatu bentuk komunikasi persuasi yang dibuat untuk 

memberikan informasi kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran sehingga memperngaruhi para pembeli agar mau membeli 

barang atau jasa yang dipasarkan. 
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2.4.3 Definisi Media Promosi 

Media promosi disini memiliki arti umum sebagai suatu sarana untuk 

mengkomunikasikan suatu produk, jasa, image, perusahaan atau yang lain untuk 

dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Media promosi juga sebagai sarana 

untuk komunikasi seperti teks atau gambar foto (Pujiriyanto, 2005:15). 

Media promosi dibagi menjadi 2 jenis dalam periklanan yaitu:  

1. Above The Line (ATL) atau Media Lini Atas. 

Pemasaran atau marketing Above The Line (ATL) merupakan pemasaran 

produk atau jasa yang menggunakan media massa. Media yang digunakan 

biasanya adalah media televise, radio, media cetak, internet, dan sebagainya. ATL 

merupakan media tidak langsung yang mengenai audience karena sifatnya yang 

terbatas pada penerimaan audience. 

Ciri-ciri Above The Line (ATL): 

a. Target audience yang luas. 

b. Lebih untuk menjelaskan sebuah konsep atau ide dan tidak ada interaksi 

langsung dengan audience. 

c. Media yang digunakan merupakan media massa berupa TV, radio, majalah, 

Koran, billboard, dan sebagainya. 

 

2. Below The Line (BTL) atau Media Lini Bawah. 

Below The Line (BTL) merupakan aktifitas marketing atau promosi yang 

dilakukan ditingkat retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen agar tertarik dengan suatu produk. BTL merupakan media 
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langsung yang mengenai audience, contohnya: program bonus atau haidah, event, 

pembinan konsumen, dan sebagainya. 

Ciri-ciri Below The Line (BTL): 

a. Target audience terbatas. 

b. Media atau kegiatannya memberikan audience kesempatan untuk merasakan, 

menyentuh atau berinteraksi, bahkan langsung membeli. 

c. Media yang digunakan adalah event, sponsorship, sampling, point of sale (POS) 

materials, consumer promotion, dan sebagainya. 

 

2.4.4 Tujuan Media Promosi 

Tujuan media promosi sebagai efek dari komunikasi adalah sebagai berikut: 

1. Menumbukan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category need). 

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada 

konsumen (brand awareness). 

3. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude). 

4. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand purchase intention). 

 

2.5 Media Sosial 

Sosial media menurut (Dailey, 2009:3) adalah konten online yang 

dibuat menggunakan teknologi penerbit yang sangat mudah diakses dan terukur. 

Paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui 

orang, membaca dan berbagai berita, serta mencari informasi dan konten. Ada 



17 

 

ratusan saluran sosial media yang yang beroprasi di seluruh dunia saat ini, dengan 

tiga besar facebook, Linkedln, dan twitter. 

2.5.1 Karakteristik Media Sosial  

 Menurut (Hadi Purnama, 2011:110) sosial media mempunyai beberapa 

karakteristik khusus di diantaranya :  

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

khalayak global. 

b. Asesibilitas (accessibility): sosial media lebih mudah diakses oleh publik 

dengan biaya yang terjangkau. 

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

memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus. 

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

lebih cepat. 

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

instan atau mudah melakukan proses pengeditan. 

2.5.2 Jenis Media Sosial 

Menurut Mayfield yang di kutip oleh (Muhammad Badri, 2011:113) 

menyebutkan saat ini ada tujuh jenis sosial media, namun inovasi dan perubahan 

terus terjadi. Sosial media yang ada saat ini : 

a. Jejaring social seperti facebook, myspace dan bebo. Situs ini 

memungkinkan orang untuk membuat halam web pribadi dan terhubung 

dengan teman-temannya ntuk berbagi konten komunikasi.  
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b. Blog, merupakan bentuk terbaik dari media sosial, berupa jurnal online 

dengan pemuatan tulisan terbaik, yaitu tulisan terbaru ada di halam 

terdepan. 

c. Wikis seperti wikipedia dan ensiklopedia online website. Wikis 

memperoleh siapa saja untuk mengisi atau mengedit informasi 

didalamnnya, bertindak sebagai sebuah dokumen atau database komunal. 

d. Podcast, menyediakan file-file audio dan video dengan berlangganan 

melalui layanan seperti itunes dari apple. 

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

sudah ada sebulum 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 di kombinasikan blog, dimana sejumlah 

kecil konten  (update) distribusikan secara online dan melalui jaringan 

mobile phone, twitter adalah pemimpin layanan ini. 

Dari definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa sosial 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 di ases. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan youtube sebagai bahan penelitian. 
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2.5.3 Youtube 

 Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagai video) yang 

hadir didunia maya atau digital internet. Youtube di ciptakan atau buat oleh tiga 

orang bekas karyawan paypal yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. 

Melalui Youtube pengunjung dapat mengu-ploud, melihat atau berbagi video 

(http://jurnal.uai.ac.id). 

 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 

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. 
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2.5.4 Manfaat You Tube 

Menurut (Jeweler, 2016:3) di dalam bukunya yang berjudul Youtube 

Marketing menjelaskan mengenai Fungsi Youtube adalah sebagai berikut : 

1. Mencari Video Klip favorite. 

2. Mencari trainer video yang mau di download. 

3. Streaming video. 

4. Sebagai piranti bisnis marketing mendapatkan uang berupa dolar dari 

YouTube dengan Youtube adsense. 

 

2.6 Periklanan 

Menurut Klepper (dalam Suryanto : 2015), iklan berasal dari bahasa latin, 

ad-vere, yang berarti mengalihkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. 

Tampaknya pengertian sama halnya dengan pengertian komunikasi. Dengan 

demikian, periklanan adalah komunikasi individu dengan sejumblah biaya, 

melalui berbagai media yang di lakukan oleh perusahaan dan lembaga nonlaba 

serta individu. 

2.6.1 Prinsip Dasar Iklan  

1. Adanya Pesan Tertentu 

Iklan tidak akan ada tanpa adanya pesan. Pesan yang di sampaikan oleh 

sebuah iklan dapat berbentuk perbantuan antara pesan verbal dan pesan non 

verbal. 
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2. Dilakukan Oleh Komunikator 

Pesan iklan ada karena dibuat oleh komunikator. Dengan demikian, ciri 

sebuah iklan adalah pesan tersebut di buat dan di sampaikan oleh komunikator 

atau sponsor tertentu secara jelas. 

3. Dilakukan Dengan Cara Nonpersonal 

Berdasarkan pengertian iklan, hampir semua menyepakati bahwa iklan 

merupakan penyampaian pesan yang dilakukan secara nonpersonal. Non 

personal berarti tidak dalam bentuk tatap muka. 

4. Disampaikan Untuk Khalayak Tertentu 

Dalam dunia periklanan, Khalayak sasarannya cenderung bersifat kusus. 

Pesan yang di sampaikan tidak dimasudkan untuk di berikan kepada semua 

orang, tetapi di berikan kepada target audiens tertentu. 

5. Dilakukan Dengan Cara Membayar 

Penyimpanan pesan yang dilakukan dengan cara tidak membayang oleh 

kalangan pengiklan, bukan merupakan iklan. Pesan ini dimasukkan dalam 

kategori kegiatan komunikasi yang lain. 

6. Penyampaian Pesan Mengharapkan Dampak Tertentu 

Dalam sebuah Visualisasi Iklan, seluruh pesan dalam iklan seharusnya 

merupakan pesan yang efektif. Artinya pesan yang mampu menggerakkan 

khalayak agar mengikuti pesan iklan. 

2.2.2 Tujuan Periklanan 

1. Menciptakan pengenalan merek/ produk/ perusahaan. 

2. Memosisikan 
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3. Mendorong prospek untuk mencoba. 

4. Mendukung terjadinya penjualan. 

5. Membina loyalitas. 

6. Mengumumkan cara baru pemanfaatan. 

7. Meningkatkan citra. 

2.6.3 Media Periklanan 

 Media periklanan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk 

mengantrkan dan menyebarluaskan pesan – pesan iklan. Pada prinsipnya, jenis  

media iklan dalam bentuk fisik dibagi kedalam dua kategori yaitu media iklan 

cetak dan media elektronik. Media cetak adalah media statis dan mengutamakan 

pesan-pesan visual yang di hasilkan dari proses percetakan, contoh dari media 

cetak ialah surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamflet, poster, dan media 

elektronik yaitu media yang proses bekerjanya berdasarkan pada prinsip 

elektronik dan eletromagnetis, contoh televisi, radio, internet. 

 

2.7 Video 

Menurut Azhar Arsyad 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 (Azhar 

Arsyad : 2011).  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. 
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Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik 

tersendiri. 

Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep- 12 konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Berdasarkan pengertian 

menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa video merupakan salah 

satu jenis media audio-visual dan dapat menggambarkan suatu objek yang 

bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Video 

menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, 

mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap. 

2.7.1 Jenis-jenis video 

a. Video Analog  

Video analog merupakan pengkodean informasi gambar dengan 

memvariasikan voltase dan/atau frekuensi dari sinyal. Video analog mempunyai 

dua format, yaitu format elektrik dan format kaset. Contoh video analog dalam 

format elektrik adalah  video, component video, S-Video dan lain sebagainya. 

Dan contoh video analog dalam format kaset adalah Ampex, Betacam, S-VHS 

dan lainnya (Wijaya : 2009). 

 

b. Video Digital  

Video digital memiliki arsitektur yang tersusun atas sebuah format untuk 

mengkodekan dan memainkan kembali file video dengan komputer. Video digital 
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juga menyertakan sebuah pemutar yang dibuat untuk mengenali dan dapat 

membuka file  format tersebut. Ada juga pemutar yang dapat ngenali dan 

memainkan beberapa format file video. 

Media video merupakan salah satu jenis media audio visual. Media audio 

visual adalah media yang mengandalkan indera pendengaran dan indera 

penglihatan. Menurut (kbbi.web.id), 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. (Azhar 

Arsyad : 2011) mengatakan bahwa video merupakan gambar dalam frame, 

dimana 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 seirama dengan audio atau suara. Kemampuan video menggambarkan 

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, 

mempengaruhi pikiran dan sikap seseorang dan mempengaruhi sikap seseorang. 

 

2.7.2 Teknik shoot video 

Camera Angle (Sudut pengambilan gambar) 

a. Bird eye view : Pengambilan gambar dilakukan dari atas dari ketinggian tertentu 

sehingga memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas. 
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Gambar 2.4 Kawah Ijen Bird Eye View 

Sumber : Olahan Penulis 2016 

 

b. High Angle : Sudut pengambilan gambar tepat diatas objek, pengambilan 

gambar seperti ini memeiliki arti yang dramatik yaitu kecil/kerdil. 

 

 

Gambar 2.5 Kawah Ijen High Angle View 

Sumber : Olahan Penulis 2016 

 

c. Low Angle : Pengambilan gambar dari bawah objek, sudut pengambilan gambar 

ini merupakan kebalikan dari high angle. Kesan yang ditimbulkan dari sudut 

pandang ini adalah keagungan atau kejayaan. 
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Gambar 2.6 Fourspeed Metal Work Project Low Angle View 

Sumber : Olahan Penulis 2014 

 

d. Eye Level : Pengambilan gambar ini mengambil sudut sejajar dengan mata 

objek, tidak ada kesan dramatik tertentu yang didapat dari eye level ini, yang ada 

hanya memperlihatkan pandangan mata seseorang yang berdiri. 

 

Gambar 2.7 Kawah Ijen Eye Level  View 

Sumber : Olahan Penulis 2016 

 

e. Frog Level : Sudut pengambilan gambar ini diambil sejajar dengan permukaan 

tempat objek berdiri, seolah-olah memperlihatkan objek menjadi sangat besar. 



27 

 

 

Gambar 2.8 Fourspeed Metal Work Project Frog Level View 

Sumber : Olahan Penulis 2014 

 

2.7.3. Frame Size (Ukuran gambar) 

1. Extreem Close-up (ECU) : Pengambilan gambar sangat dekat sekali, hanya 

menampilkan bagian tertentu pada tubuh objek. Fungsinya untuk kedetailan suatu 

objek. 

 

Gambar 2.9 Fourspeed Metal Work Project Extreme Close-up View 

Sumber : Olahan Penulis 2014 

 

2. Big Close-up (BCU) : Pengambilan gambar hanya sebatas kepala hingga dagu 

objek. Fungsi untuk menonjolkan ekpresi yang dikeluarkan oleh objek. 

 

Gambar 2.10 Fourspeed Metal Work Project Big Close-up View 

Sumber : Olahan Penulis 2014 
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3. Close-up : Ukuran gambar sebatas hanya dari ujung kepala hingga leher. 

Fungsinya untuk memberi gambaran jelas terhadap objek. 

 

 

Gambar 2.11 Fourspeed Metal Work Project Close-up View 

Sumber : Olahan Penulis 2014 

 

4. Medium Close-up (MCU) : Gambar yang diambil sebatas dari ujung kepala 

hingga dada. Fungsinya untuk mepertegas profil seseorang sehingga penonton 

jelas. 

 

Gambar 2.12 Fourspeed Metal Work Project Medium Close-up View 

Sumber : Olahan Penulis 2014 
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5. Mid Shoot (MS) : Pengambilan gambar sebatas kepala hingga pinggang. 

Fungsinya memperlihatkan sosok objek secara jelas. 

 

Gambar 2.13 Kawah Ijen Mid Shoot  View 

Sumber : Olahan Penulis 2016 

 

6. Knee Shoot (KS) : Pengambilan gambar sebatas kepala hingga lutut. Fungsinya 

hampir sama dengan Mid Shot.  

 

Gambar 2.14 Pantai Wedi Ireng Knee Shoot  View 

Sumber : Olahan Penulis 2016 

 

7. Full Shoot (FS) : Pengambilan gambar penuh objek dari kepala hingga kaki. 

Fungsinya memperlihatkan objek beserta lingkungannya. 

 

Gambar 2.15 Fourspeed Metal Work Project Full Shoot View 

Sumber : Olahan Penulis 2014 
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8. Long Shoot (LS) : Pengambilan gambar lebih luas dari pada Full Shoot. 

Fungsinya menunjukkan objek dengan latar belakangnya. 

 

Gambar 2.16 Fourspeed Metal Work Project Long Shoot View 

Sumber : Olahan Penulis 2014 

 

9. Extreem Long Shoot (ELS) : Pengambilan gambar melebihi Long Shoot, 

menampilkan lingkungan si objek secara utuh. Fungsinya menunjukkan bahwa 

objek tersebut adalah bagian dari lingkungannya.  

 

Gambar 2.17 Kawah Ijen Extreme Long Shoot  View 

Sumber : Olahan Penulis 2016 
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10. Group Shoot : Pengambilan gambar sekumpulan objek. Fungsinya 

memperlihatkan adegan sekelompok orang dalam melakukan suatu aktifitas. 

 

 

Gambar 2.17 Kawah Ijen Group Shoot  View 

Sumber : Olahan Penulis 2016 

 

2.7.4. Moving Camera (Gerakan kamera) 

1. Zooming (In/Out) : Gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekat 

maupun menjauhkan objek, gerakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh 

kamera video dan kameramen hanya mengoperasikannya saja. 

 

Gambar 2.18 Moving Camera Zooming 

Sumber : http://teguh212.weblog.esaunggul.ac.id 
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2. Panning (Left/Right) : Yang dimaksud dengan gerakkan panning yaitu kamera 

bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri, namun bukan kameranya 

yang bergerak tapi tripodnya yang bergerak sesuai arah yang diinginkan. 

 

Gambar 2.19 Moving Camera Panning 

Sumber : http://teguh212.weblog.esaunggul.ac.id 

 

3. Tilting (Up/Down) : Gerakan tilting yaitu gerakan ke atas dan ke bawah, masih 

menggunakan tripod sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat 

memuaskan dan stabil. 

 

Gambar 2.20 Moving Camera Tilting 

Sumber : http://teguh212.weblog.esaunggul.ac.id 
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4. Dolly (In/Out) : Gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju mundur, hampir 

sama dengan gerakan Zooming namun pada dolly yang bergerak adalah tripod 

yang telah diberi roda dengan cara mendorong tripod maju ataupun menariknya 

mundur. 

 

Gambar 2.21 Moving Camera Dolly 

Sumber : http://teguh212.weblog.esaunggul.ac.id 

 

5. Follow : Pengambilan gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam 

bergerak searah. 

 

Gambar 2.22 Moving Camera Follow 

Sumber : http://f.vimeocdn.com 
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6. Framing (In/Out) : Framing adalah gerakan yang dilakukan oleh objek untuk 

memasuki (in) atau keluar (out) framming shot. 

 

Gambar 2.23 Moving Camera Framing 

Sumber : http://offscreen.com 

 

7. Fading (In/Out) : Merupakan pergantian gambar secara perlahan-lahan. Apabila 

gambar baru masuk menggantikan gambar yang ada disebut fade in, sedangkan 

jika gambar yang ada perlahan-lahan menghilang dan digantikan gambar baru 

disebut fade out. 

8. Crane Shoot. : Merupakan gerakan kamera yang dipasang pada alat bantu 

mesin beroda dan Bergerak sendiri bersama kameramen, baik mendekati maupun 

menjauhi objek. 

 

2.8 Warna 

Dalam komunikasi visual, warna adalah factor yang sangat penting. Warna 

dapat memberikan dampak psikologis, sugesti, suasana bagi yang melihatnya 

(Hendratman, 2008:43). Warna sangat memainkan peran yang sangat besar dalam 
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pengambil keputusan saat membeli atau menyewa sesuatu. Warna juga dapat 

meningkatkan brand recognition sebanyak 80%, menurut penelitian yang 

dilakukan oleh universitas of Loyola, Chicago, Amerika. 

Jika melihat dilayar monitor komputer mungkin warna terlihat menarik, saat 

dicetak/print mungkin warna tersebut tidak sesuai dengan yang tampil dilayar 

dikarenakan daam kebutuhan printing, warna yang digunakan adalah CMYK, 

sedangkan warna yang tampil pada layar monitor adalah RGB. 

Secara garis besar warna dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  

a. Warna Primer 

Warna primer adalah warna-warna pokok yang terdiri dari tiga warna, yaitu: 

merah, biru, kuning. 

b. WarnaSekunder 

Warna sekunder adalah warna hasil pencampuran dari dua warna primer. 

Contoh: Merah + Biru = Ungu, Kuning + Biru = Hijau, Merah + Kuning = 

Orange. 

c. Warna Tersier 

Warna tersier adalah campuran satu warna primer dengan sekunder di 

sebelahnya, warna tersier terdiri dari enam warna. Contoh: orange kemerahan, 

hijau kekuningan, merah keunguan dan lainnya. 

d. Warna Khusus 

Warna khusus adalah warna yang tergolong warna primer atau warna 

sekunder tapi hanya bisa didapat dari pigmen tertentu. Contoh: Emas dan Perak. 
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Setelah mengetahui warna secara mendasar, warna juga dibedakan 

berdasarkan psikologi atau karakter warna itu sendiri. Berikut adalah arti warna 

menurut psikologi warna serta efek yang akan dimunculkan: 

1. Merah, merupakan warna yang memiliki karakter penuh dengan kekuatan 

dan antusias. Warna merah juga identik dengan keberanian dan tegas. Kesan yang 

uncul pada warna merah adalah keseriusan, martabat, amarah, gairah, dan cinta, 

kegembiraan, tindakan dan merah juga dikerahui untuk meningkatkan 

metabolisme tubuh. Merah merupakan tanda berani yang menandakan bahaya 

yang digunakan pada tanda-tanda lalu lintas seperti berhenti. 

2. Biru, mewakili suhu, langit, air, dan es. Warna biru merupakan warna 

terkuat kedua setelah warna merah. Warna ini melambangkan kesejukan, kabut, 

bayangan, kedamaian, ketenangan, kecerdasa, kekuatan. Warna adalah warna 

yang positif simbol kepercayaan. 

3. Hijau, merupakan warna yang paling lembut untuk penglihatan. Hijau 

merupakan warna universal yang mengartikan kesuburan, kelahiran kembali dan 

kebebasan. Warna hijau dapat membangkitkan semangat dan membangkitkan 

mental dari hutan pinus. 

4. Coklat, warna coklat diindentikan dengan alam , pohon dan kayu. Ini 

merupakan pemeliharaan dan kerendahan hati.coklat merupakan salah satu warna 

netral dari semua warna. Hal ini berguna dalam menyeimbangkan warna kuat,dan 

karena itu adalah salah satu warna yang paling dominan di alam, memberikan rasa 

keakraban. 
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5. Abu-abu,diidentikkan dengan cap ekslutif, yang digambarkan sebagai 

warna orang kreatif diantara orang kreatif, warna abu-abu adalah warna netral 

yang dapat meningkatkan atau mempertegas warna lain, hal ini 

dapatmeningkatkan respon psikologi jika didukung warna lain. 

6. Hitam, dikaitkan dengan keanggunan, berkelas,warna hitam adalah warna 

radisional yang menggambarkan rasa takut,kematian dan berkabung. Jika warna 

hitam digunakandengan baik dan benar maka dapat mempromosikan perbedaan 

dan kejelasan dari maksut dan tujuan yang ingin disampaikan. 

7. Putih, warna putih melambangkan kepolosan, kelahiran, sikap yang baik,  

menyerah, kebenaran, putih terkait dengan suhu seperti dingin. Dalam spektrum 

warna, putoh adalah gabungan dari semua warna. Netralitas dan sifat konservatif 

diterima secara luas. Kesederhanaan dan kualitas halus membuatnya menjadi 

warna ideal. 

2.9 Color Grading 

 Color Grading memungkinkan editor video untuk mengontrol gambar. 

Sebuah klip video menyampaikan lebih dari isi yang dikandungnya. Sebuah palet 

warna bervariasi dan disengaja di dalam video dapat menginformasikan penonton 

dengan banyak cara (Gpanky : 2014). 

2.9.1 Definisi Color Grading 

Dalam sebuah film warna dapat menyampaikan makna yang bisa 

memberikan nuansa yang lebih pada suatu video. Dalam dunia editing, coloring 

sangatlah penting, karena warna dapat menentukan segalanya. Seperti untuk 

menentukan pengalaman indrawi, untuk menggambarkan objek, mengekspresikan 



38 

 

emosi, dan membangkitkan tanggapan. Hal ini tidak mengherankan bahwa warna 

memainkan peran besar dalam produksi video dan pemikiran yang cermat untuk 

sebuah film (Gpanky : 2014).  

 

Gambar 2.24 Fourspeed Metal Work Project Color Grading View 

Sumber : Olahan Penulis 2017 

 

Warna adalah elemen fundamental dari desain dan cerita visual. Biasanya, 

seniman menggunakannya untuk mengatur suasana hati dalam pekerjaan mereka, 

nada suara mereka, dan untuk membawa tema dalam kerajinan mereka. 

Dalam dunia video, color grading adalah sebuah bentuk seni tersendiri yang 

dapat membuat perubahan drastis untuk sebuah video, mengubah siang sampai 

malam atau membuat tembakan menjemukan menjadi sebuah lanskap hidup. Hal 

ini dapat membuat gambar video terlihat seperti lokasi dari dunia lain. 

Dalam rangka untuk menciptakan warna yang menakjubkan dengan 

software editing, penting untuk memahami beberapa dasar-dasar tentang warna 

dalam video, cara kerjanya dan persyaratan untuk mendefinisikannya. Hal ini 

memungkinkan editor untuk memahami sebagian besar peralatan yang digunakan 

dalam warna gradasi. Hijau biru dan merah adalah warna utama dalam sebuah 

sistem warna aditif. 
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2.9.2 Additive color 

 Video menggunakan sistem warna aditif. Warna utama dari sistem ini 

adalah biru, hijau dan merah. Dalam sistem warna aditif, warna yang berbeda 

diciptakan melalui berbagai kombinasi warna primer. Warna setiap pixel 

ditentukan oleh tiga saluran, satu set data, yang mewakili masing-masing warna 

primer. 

Semua warna merupakan kombinasi dari tiga warna primer, tapi belum 

tentu dalam proporsi yang sama. Perpaduan dari ketiga warna primer menciptakan 

warna, sedangkan hitam adalah kombinasi warna gelap. Warna gradasi dilakukan 

dengan memanipulasi (Gpanky : 2014).  

2.9.3 Hue 

Hue adalah warna spektral murni yang mengungkapkan atau mendefinisikan 

berbagai warna umum. Sederhananya,untuk warna; merah seperti, ungu, biru, 

oranye, dll mendefinisikan posisi umum warna pada roda warna. Saturasi dapat 

mengubah nuansa adegan, dari cerah untuk gelap, tergantung pada bagaimana 

kalian mencerahkan atau kebalikannya (Gpanky : 2014). 

 

Gambar 2.25 Hue Color Grading 
Sumber : http://color-wheel-artist.com 

2.9.4 Saturation 

Saturation adalah jumlah rona yang digunakan dalam mendefinisikan warna 

tertentu. Ketika warna kejenuhan seperti warna hitam, putih, atau abu-abu varian. 

Sebuah warna yang sepenuhnya jenuh memiliki jumlah maksimum rona. Saturasi 
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parsial menciptakan berbagai warna, dari warna yang membosankan dirubah 

menjadi warna yang lebih mengasyikkan (Gpanky : 2014). 

 

Gambar 2.26 Saturation Color Gradng 
Sumber : http://art.nmu.edu 

 

2.9.5 Luminance 

 Luminance adalah kecerahan warna. Sebagai bagian dari warna tertentu, 

yang dikombinasikan dengan warna jenuh, itu bisa menciptakan warna yang 

berbeda dan nuansa. Program editing video menggunakan beberapa istilah untuk 

mengungkapkan pencahayaan (Gpanky : 2014). 

 

Gambar 2.27 Luminance Color Gradng 
Sumber : http://www.workwithcolor.com 

 

Pencahayaan adalah referensi umum untuk nilai pencahayaan secara 

keseluruhan. Istilah yang lebih umum adalah bayangan, MID, dan highlights. Ini 

paling mudah untuk memikirkan ini dalam general range dengan toleransi 

variabel, di mana masing-masing toleransi bertanggung jawab untuk berbagai 
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spesifik luminance. Istilah lain yang digunakan adalah layer, gamma, dan gain, 

serta lows, MID, dan higher (Gpanky : 2014).  

2.9.6 RGB 

Warna gradasi dilakukan dengan memanipulasi saluran RGB. Ini bisa sulit 

karena menyesuaikan satu saluran warna mempengaruhi dua lainnya, sehingga 

warna tertentu bisa membuat video tampak menyedihkan. Ada juga tool untuk 

menargetkan rentang tertentu dari nilai-nilai yang bertentangan dengan mengubah 

keseluruhan klip. Inilah sebabnya mengapa ada alat yang berbeda dibangun untuk 

warna gradasi. Banyak dari alat-alat ini memiliki elemen umum. Terlepas dari 

perangkat lunak, alat ini bekerja dengan cara yang sama (Gpanky : 2014). 

 

Gambar 2.28 RGB Color Gradng 
Sumber : https://upload.wikimedia.org 

 

2.9.7 HSB 

HSB pemilih warna memungkinkan editor untuk memilih warna 

berdasarkan Hue, Saturation, dan Brightness. Masing-masing diwakili secara 

numerik dengan warna yang diukur dalam derajat, nol sampai 360. Saturation dan 

kecerahan diukur dengan persentase nol sampai 100. Ada dua bidang visual dari 

pemilih warna HSB, ubin gradated dan bar yang mewakili spektrum warna. Bar 
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memiliki slider yang memilih warna. Sebagai penggerak slider sepanjang bar, 

rona tercermin dalam tile. Tile adalah sebuah kotak yang merupakan gabungan 

dari warna jenuh dan nilai kecerahan. Sumbu horizontal umumnya kejenuhan dan 

sumbu vertikal mewakili kecerahan (Gpanky : 2014). 

 

Gambar 2.29 HSB Color Gradng 
Sumber : https://processing.org 

 

2.9.8 Curves 

Alat lain yang umum ditemukan dalam program editing video adalah editor 

channel curves. Curves diterapkan untuk gambar seperti: pencahayaan dan saluran 

RGB secara individual. Bila diterapkan pada pencahayaan itu mempengaruhi 

semua channel warna yang sama. Jika diterapkan pada saluran warna individu, 

curves akan mempengaruhi berapa banyak warna yang ditambah atau dikurangi 

dalam gambar.  

 

Gambar 2.30 Curves Color Gradng 
Sumber : http://www.fcp.co 
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Semua alat-alat ini adalah istilah dasar, yang memungkinkan editor untuk 

memegang kekuatan besar, kemampuan untuk melakukan selective color grading. 

Sama seperti chroma keying, menargetkan range warna tertentu dan luminance 

untuk melakukan penyesuaian terhadap bagian-bagian dari gambar. Stretch dan 

compress the dynamic range, color shift, dan color clip. Hal ini memungkinkan 

untuk membuat pilihan estetika yang diputuskan dalam pasca produksi dan 

menciptakan tampilan warna yang berkontribusi terhadap video secara 

keseluruhan (Gpanky : 2014).  

2.9.9 Paint By Pixel 

Pigmen piksel dan kuas digital lukisan kanvas video. Warna gradasi adalah 

sebuah bentuk seni. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah makna video, 

membantu bentuk dan mengungkapkan isi itu mengelilingi.Kalian mampu 

memanfaatkan kekuatan warna gradasi dengan pemahaman teknis fundamental 

dan estetika warna (Gpanky : 2014). 

 

 

Gambar 2.31 Paint By Pixel Color Gradng 
Sumber : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com 
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2.10 Copywriting  

 Copywriting adalah seni penulisan pesan penjualan yang paling persuasif 

yang dilatarbelakangi kewiraniagaan yang kuat. Tulisan itu harus mampu menarik 

perhatian (attention), ketertarikan (interest), keinginan (desire), keyakinan 

(conviction), dan tindakan (action). 

Tujuan copywriting sendiri adalah untuk memenuhi pesan penjualan dengan 

penyampaian yang efiektif, unik, kreatif, dan menarik sehingga membentuk 

perilaku konsumtif konsumen. 

 Menurut (Jefkins, 2004:11) copywriting adalah tulisan karya copywriter 

dalam bentuk karangan iklan yang dibuat semenarik mungkin. Sigit Santosa 

mengartikan copywriting sebagai “the task of writing text for advertising” atau 

dengan kata lain tulisan yang dibuat untuk keperluan periklanan. Copywriting 

dapat menjadi suara pengiklan, membanggakan kelebihan produk, meneriakkan 

kualitas dalam keterbatasan, memenangkan kompetisi, mendapatkan perhatian 

lewat kata-kata yang berbobot dan klaim yang luar biasa, membuat sensasi yang 

paling heboh.  

Copy dapat menjadi semangat para penjual dengan mendengungkan kata- 

kata mereka, merefleksikan kebanggaan mereka terhadap produk, membukakan 

pintu untuk mereka, dan mempermudah pekerjaan mereka. Copy dapat menjadi 

kontribusi terbesar untuk para pedagang yang tidak tahu bagaimana mengatakan 

apa yang ingin mereka katakan. Dan dapat menjadi bagian yang sangat vital untuk 

para dealer, para distributor dan elemen yang lain. Dengan keberadaan copy, 
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stimulasi terhadap pembelian masal dapat terjadi, sehingga keseluruhan elemen 

ekonomi di lapangan dapat ikut berkembang.  

2.11 Voice – Over Narration  

 Video juga dapat mempergunakan suara yang sama sekali tidak punya 

hugungan langsung dengan suara-suara wajar dan dialog yang terlibat dalam 

cerita. Voice-over disini digunakan untuk sebagai alat pemberi penjelasan, untuk 

menyampaikan informasi latar belakang yang di perlukan atau untuk mengisih 

celah-celah kesinambungan yang tidak dapat di sajikan secara dramatik. (Joseph 

m. Boggs, 1992 : 155) 

Umumnya narasi voice-over dapat efektif sekali jika di pergunakan dengan 

hemat. Tehnik ini sebetulnya bukanlah tehnik sinernatik murni, dan 

penyalahgunaan atau menggunakannya secara berlebihan bisa merusak kwalitas 

video. 

2.12 Feature  

 Feature Adalah jenis berita yang sifatnya ringan dan menghibur. Menjadi 

seorang penulis feature harus memiliki ketajaman dalam memandang dan 

menghayati suatu peristiwa. Serta mampu menonjolkan suatu hal yang meski 

umum namun belum terungkap seutuhnya yaitu sisi humanisme.                 

Menurut Mc. Kinney feature adalah tulisan yang berada di luar tulisan yang 

bersifat berita langsung. Ashadi Siregar mengatakan Feature adalah Liputan 

mengenai kejadian yang dapat menyentuh perasaan, ataupun yang menambah 

pengetahuan audience/pemirsa, melalui penjelasan rinci, lengkap serta mendalam. 



46 

 

Tidak terikat aktulitas nilai utamanya unsur manusiawi atau informasi yang dapat 

menambah pengetahuan (rumpunnektar : 2013).  

2.12.1 Jenis-jenis Feature 

1. Feature Kepribadian 

Feature sejarah memperingati tanggal-tanggal dari peristiwa penting, seperti 

proklamasi kemerdekaan, pemboman Hiroshima atau pembunuhan jenderal-

jenderal revolusi. Koran juga sering menerbitkan feature peringatan 100 tahun 

lahir atau meninggalnya seorang tokoh. Kisah feature sejarah juga bisa terikat 

pada peristiwa-peristiwa mutakhir yang membangkitkan minat dalam topik 

mereka. Jika musibah gunung api terjadi, koran sering memuat peristiwa serupa di 

masa lalu (rumpunnektar : 2013). 

2. Feature Sejarah 

Feature sejarah juga sering melukiskan landmark (monumen/gedung) 

terkenal, pionir, filosof, fasilitas hiburan dan medis, perubahan dalam komposisi 

rasial, pola perumahan, makanan, industri, agama dan kemakmuran. Setiap kota 

atau sekolah memiliki peristiwa menarik dalam sejarahnya. Seorang penulis 

feature yang bagus akan mengkaji lebih tentang peristiwa-peristiwa itu, mungkin 

dengan dokumen historis atau dengan mewawancara orang-orang yang terlibat 

dalam peristiwa-peristiwa sejarah (rumpunnektar : 2013). 

3. Feature Petualangan 

Feature petualangan melukiskan pengalaman-pengalaman istimewa dan 

mencengangkan –mungkin pengalaman seseorang yang selamat dari sebuah 

kecelakaan pesawat terbang, mendaki gunung, berlayar keliling dunia, 
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pengalaman ikut dalam peperangan. Dalam feature jenis ini, kutipan dan deskripsi 

sangat penting. Setelah bencana, misalnya, penulis feature sering menggunakan 

saksi hidup untuk merekonstruksikan peristiwa itu sendiri. Banyak penulis feature 

jenis ini memulai tulisannya dengan aksi –momen yang paling menarik dan 

dramatis (rumpunnektar : 2013). 

4.  Feature Musiman 

Reporter seringkali ditugasi untuk menulis feature tentang musim dan 

liburan, tentang hari raya, natal dan musim kemarau. Kisah seperti itu sangat sulit 

ditulis. Agar tetap menarik, reporter harus menemukan angle atau sudut pandang 

yang segar. Contoh yang bisa dipakai adalah bagaimana seorang penulis 

menyamar menjadi Sinterklas di hari natal untuk merekam respon atau tingkah 

laku anak-anak di seputar hari raya itu (rumpunnektar : 2013). 

5. Feature Interpretatif 

Feature dari jenis ini mencoba memberitakan deskripsi dan penjelasan lebih 

detail terhadap topik-topik yang telah diberitakan. Feature interpretatif bisa 

menyajikan sebuah organisasi, aktifitas, trend atau gagasan tertentu. Misalnya, 

setelah kisah berita menggambarkan aksi terorisme, feature interpretatif mungkin 

mengkaji identitas, taktik dan tujuan terorisme (rumpunnektar : 2013). 

6. Feature Kiat 

Feature ini berkisah kepada pembacanya bagaimana melakukan sesuatu hal: 

bagaimana membeli rumah, menemukan pekerjaan, bertanam di kebun, 

mereparasi mobil atau mempereart tali perkawinan. Kisah seperti ini seringkali 

lebih pendek ketimbang jenis feature lainnya dan biasanya lebih sulit dalam 
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penulisannya. Reporter yang belum berpengalamn akan cenderung menceramahi 

atau mendikte pembaca –memberikan opini mereka sendiri—bukannya 

mewawancara sumber ahli.mengisahkan sesuatu yang terjadi dibalik peristiwa 

atau penjelasan mengapa hal itu terjadi, misalkan tentang pemogokan buruh, 

mengapa pemogokan itu terjadi, sebab apa yang melatarbelakangi pemogokan 

(rumpunnektar : 2013). 

7. Feature Human Interest 

Menceritakan tentang kisah hidup anak manusia yang menyentuh perasaan, 

seperti seorang mahasiswa yang terus kuliah dengan mengandalkan hasil 

keringatnya sendiri. Penulisan ini ditekankan pada tingkah laku hidupnya bukan 

personnya (rumpunnektar : 2013). 

 

2.13 Brand 

 Brand atau dalam bahasa Indonesia adalah merek, berasal dari kata brandr 

yang memiliki arti “to burn”. Bangsa Viking memakai kata ini sebagai tanda 

bakar pada hewan peliharaan untuk menandakan pemilik hewan peliharaan 

tersebut. Menurut (Keller, 2008:5), brand tidak hanya sekedar produk, karena 

brand memiliki dimensi khusus yang menjadi pembeda dengan produk lain yang 

sejenis. Pembeda tersebut haruslah rasional dan terlihat secara nyata dengan 

performa suatu produk dari sebuah merek atau dapat dikatakan lebih simbolis, 

emosional dan tidak kasat mata dalam mewakili sebuah merek. 

Dalam bukunya yang berjudul Mendesain Logo(Surianto Rustan, 2009:66) 

menyebutkan bahwa brand pada dasarnya adalah perpaduan antara seni dan sains 
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untuk menyampaikan sebuah janji, yang dibuat oleh perusahaan kepada audience- 

nya, sebagai perwujudan nilai dan emosi dari perusahaan tersebut. Melalui janji 

ini, perusahaan berusaha menjalin ikatan menjalin ikatan dengan pelanggannya 

secara emosional, baik dari segi pemenuhan kebutuhan, loyalitas dan dukungan 

yang terus menerus. Dengan kata lain, perusahaan berusaha untuk memenuhi 

keinginan dan mengadopsi sifat-sifat pelanggannya. Hal ini didasarkan pada 

upaya perusahaan untuk menjadi cerminan pelanggannya. Dalam konsep 

sosiologi, orang akan merasa lebih nyaman untuk berteman dan bergaul dengan 

orang-orang yang sifatnya sama. Melalui konsep inilah, dapat disimpulkan bahwa 

sebuah brand akan sukses jika memenuhi ekspektasi sifat dan kriteria yang 

diinginkan oleh pelanggan, karena brand harus mengikuti audience-nya. 

Nilai kesuksesan sebuah brand dapat ditentukan melalui brand equity-nya. 

Brand equity atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kekuatan 

merek, adalah kekuatan sebuah brand yang dapat menambah atau mengurangi 

nilai dari brand itu sendiri, yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap 

produk yang dijual. Brand equity sangat berhubungan erat dengan kesetiaan 

konsumen dan munculnya pengguna baru yang berubah menjadi konsumen setia 

terhadap sebuah brand. Hal ini terjadi karena brand equity menjadi landasan 

konsumen untuk menentukan penggunaan sebuah brand, bahwa kekuatan sebuah 

merek (brand equity) dapat diukur berdasarkan 7 indikator yaitu: 

1. Leadership, kemampuan untuk memengaruhi pasar, baik harga maupun 

atribut non-harga. 

2. Stability, kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. 
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3. Market, kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor. 

4. Internationality, kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya atau 

masuk ke negara lain atau daerah lain. 

5. Trend, merek menjadi semakin penting dalam industri. 

6. Support, besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengkomunikasikan merek. 

7. Protection, legalitas dari sebuah merek. 

Banyak pakar branding mengemukakan konsep dan model mengenai apa 

sesungguhnya komponen dari brand equity tersebut. Menurut Aaker (1991), brand 

equity dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu: 

1. Brand Awareness (kesadaran merek), kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali, mengingat kembali sebuah merek sebagai bagian dari suatu 

kategori produk tertentu. 

2. Brand association (asosiasi merek), segala kesan yang muncul dalam benak 

seseorang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek atau brand. 

3. Perceived quality (persepsi kualitas), persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas dan keunggulan sebuah merek yang berkaitan dengan harapan dari 

konsumen terhadap merek pesaingnya. 

4. Brand loyalty (loyalitas merek), loyalitas yang diberikan pelanggan terhadap 

sebuah merek. 

5. Other propierty brand asstes (aset-aset merek lainnya). Terdapat 3 jenis aset 

dari sebuah merek yang dapat mendukung peningkatan dari brand equity. tiga 

aset tersebut dapat berupa: 
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a. Trademark, akan melindungi merek dari pesaing yang mencoba mengelabui 

pelanggan dengan nama yang sama atau mirip dengan nama merek. 

b. Paten, akan menghindarkan merek dari pesaing langsung karena pesaing 

tidak dapat menggunakan paten tersebut tanpa izin. 

c. Relationship, atau hubungan dengan komponen saluran distribusi bisa 

dijalin dengan baik jika reputasi dan kinerja merek baik. 

2.13.1 Brand Loyalty 

 Loyalitas merek (Brand Loyalty) merupakan komitmen yang dipegang 

teguh untuk membeli ulang atau berlangganan dengan produk atau jasa yang 

disukai secara konsisten di masa mendatang, sehingga menimbulkan pembelian 

merek yang sama secara berulang meskipun pengaruh situasional dan upaya 

pemasaran berpotensi menyebabkan perilaku beralih merek. (Oliver dalam 

Tjiptono, 2005:182). 

Tingkatan loyalitas yang paling dasar adalah pembeli yang sama sekali tidak 

loyal (switcher buyer). Semakin tinggi frekuensi pelanggan untuk memindahkan 

pembeliannya dari suatu merek ke merek yang lain menandakan mereka sebagai 

pembeli yang sama sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada merek tersebut. Ciri 

yang terlihat dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk karena 

harganya yang murah. 

Tingkatan kedua adalah habitual buyer. Pembeli yang berada dalam 

tingkatan ini dapat dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan merek 

produk yang dikonsumsi atau tidak mengalami ketidakpuasaan akan merek 
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produk tersebut. Dengan kata lain, pembeli dalam membeli suatu merek 

didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini. 

Tingkatan ketiga adalah Satisfied buyer. Pada tingkatan ini, pembeli merek 

dalam kategori puas bila mereka mengkonsumsi merek tersebut. Meskipun 

demikian, masih terdapat kemungkinan mereka beralih ke merek lain dengan 

menanggung switching cost (biaya peralihan) yang terkait dengan waktu, uang, 

atau resiko yang melekat dengan tindakan mereka beralih merek. Untuk menarik 

minat pembeli pada tingkat ini, para pesaing perlu mengatasi biaya peralihan yang 

harus ditanggung pembeli dengan menawarkan berbagai manfaat yang cukup 

besar sebagai kompensasinya (switching cost loyal). 

Tingkatan loyalitas yang keempat adalah likes the brand, dimana pembeli 

sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan 

emosional yang terkait dengan merek. Perasaan suka seperti ini sering kali sulit 

untuk diidentifikasi dan ditelusuri dengan cermat untuk dikategorikan ke dalam 

sesuatu yang spesifik. 

Tingkatan yang teratas adalah pelanggan yang setia (commited buyer). 

Mereka memiliki suatu kebanggan sebagai pengguna suatu mereka dan bahkan 

merek tersebut dipandang penting baik dari segi fungsinya maupun sebagai suatu 

ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. Pada tingkatan ini, aktualisasi dari 

loyalitas pembeli ini ditunjukkan dengan tindakan merekomendasikan dan 

mempromosikan merek tersebut kepada pihak lain. Loyalitas merek yang tinggi 

akan dapat meningkatkan perdagangan yakni dengan menarik minat pelanggan 

baru dan perusahaan menjadi lebih cepat dalam merespons gerakan pesaing. 
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  Loyalitas dapat didasarkan pada perilaku pembelian aktual produk yang 

dikaitkan dengan proporsi pembelian. Prusahaan yang mempunyai basis 

pelanggan yang mempunyai loyalitas merek yang tinggi dapat mengurangi biaya 

pemasaran perusahaan karena biaya untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih 

murah dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru. (Mowen, 2002:108) 

 

2.14. Prinsip Desain 

Prinsip–Prinsip desain ini nantinya di gunakan sebagai patokan dalam 

memberikan penelitian alternative desain yang di buat sehingga dapat menentukan 

desain yang terbaik. Didalam buku karangan (Supriyono, 2010:57) di jelaskan 

orinsip-prinsip desain komunikasi visual adalah sebagai berikut: 

a. Keseimbangan  

   Dalam Keseimbangan terdapat dua pendekatan dasar untuk 

menyeimbangkan. Pertama adalah kesimbangan simetris yang terdiri dari susunan 

elemen agar dapat merata kekiri dan ke kanan dari tengah. Kedua adalah 

keseimbangan asimetris, keseimbangan ini merupakan pengaturan yang berbeda 

supaya dua sisi ini mempunyai bobot visual yang sama. Unsur-unsur yang dapat 

di gunakan sebagai unsur penyeimbang antara lain adalah warna, nilai, ukuran, 

bentuk, dan tekstur. 
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b. Penekanan 

   penekanan dapat di lakukan pada hal-hal yang menonjol atau yang akan 

terlihat pertama kali. Dalam sebuah video di butuhkan titik fokus untuk menarik 

mata penonton kepada bagian yang di anggap penting, titik fokus yang terlalu 

banyak dapat mengalahkan apa yang ingin di ungkapkan. Sehingga, pada 

umumnya titik fokus akan muncul ketika sebuah elemen nampak berbeda dari 

yang lain. 

c. Irama 

 Irama adalah sebuah pola yang timbul dari beberapa elemn secara 

berulang dan bervariasi. Kunci utama pada ritme visual adalah pengulangan ( 

mengulangi unsur serupa secara konsisten ) dan variasi ( perubahan dalam bentuk, 

ukuran, posisi atau elemen ). Penempatan elemen objek pada sebuah video juga 

harus di tata secara teratur sehingga dapat membuat nuansa yang lembut, tenang 

dan santai.  

2.14.1 STP (Segmentation, Targeting, Positioning) 

Menurut (Zaharudin, 2006:60) STP (Segmentation, Targeting, 

Positioning) yaitu: 

1. Segmentasi Pasar 

Merupakan suatu konsep yang membedakan dan membagi pasar menjadi 

kelompok-kelompok klien karena adanya perbedaan dalam beberapa hal letak 

geografis, keinginan, sumberdaya, sifat dan kebiasaan mereka. Tujuannya adalah 

untuk meneliti segmentasi mana yang mempunyai peluang pasar terbaik. 

Segmentasi pasar dibagi dalam 4 variabel utama, yaitu: 



55 

 

a. Segmentasi geografis, yakni membedakan tingkat suatu daerah, misalnya 

Negara, provinsi, kabupaten, kota maupun komplek pemukiman. 

b. Segmentasi demografis, yakni pembagian pasar berdasarkan usia, jenis 

kelamin, pendidikan, agama, dan daur hidup. 

c. Segmentasi psikografis, pembagian pasar berdasarkan kelas sosial, gaya 

hidup dan karakteristik kepribadian. 

d. Segmentasi perilaku, yakni pembagian pasar berdasarkan pengetahuan, 

sikap, pemakaian, respon atas suatu produk atau atribut. 

2.14.2. Pasar Sasaran (Target Market) 

Setelah mengetahui peluang segmentasi pasar, langkah selanjutnya 

memilih pasar sasaran, yaitu: berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih, dan 

bagaimana mengidentifikasi segmen-segmen tersebut. Pasar sasaran 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Pemasaran Serba Sama (Undiferentiated Marketing) 

Merupakan suatu konse yang tidak membagi pasar, tetapi pasar sebagai 

suatu keseluruhan dengan memfokuskan kebutuhan kostumer pada umumnya. 

b. Pemasaran Serba Aneka (differential Marketing) 

Merupakan suatu konsep yang memiliki dua atau lebih segmen pasar. 

Pemasaran membedakan masing0masing segmen pasar dengan menawarkan 

variasi produk. 

c. Pemasaran Terpadu (Cocentrated Marketing) 
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Merupakan suatu konsep yang memiliki hanya satu segmen pasar 

tertentu. Pada konsep ini mengandung resiko yang sangat tinggi, karena suatu 

saat dapat saja merosot atau hilang permintaan atas produk tersebut. 

d. Posisi Pasar. 

Langkah selanjutnya setelah menetapkan segmentasi adalah 

menentukan posisi pasar. Hal ini menyangkut apakah segmen pasar tersebut 

baru atau sudah terbentuk. Jika sudah terbentuk maka pesaing sudah beroperasi 

dan mempunyai kedudukan dimata klien. Langkah awal harus melakukan 

penelitian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan para pesaing dan 

tindakan yang harus dilakukan. 

Tiga langkah untuk menentukan posisi pasar, yaitu: 

a. Mengidentifikasi keunggulan pesaing, adalah menentukan posisinya sendiri, 

dimana suatu produk mempunyai keunggulan yang sangat berbeda dengan 

pesaingnya. 

b. Meimilih Keunggulan Pesaing, adalah meniliti keunggulan pesaing, kemudian 

dikembangkan berdasarkan keunggulan pesaing. 

c. Mengkomunikasikan Posisi, setelah menetapkan posisi, langkah selanjutnya 

adalah mensosialisasikan keunggulan tersebut kepada klien (konsumen). 

2.14.3 SWOT 

Menurut (Fathur, 2012:13), analisis SWOT adalah metode perancaan strategis 

yang digunakan untuk mengevaluasikan kekuatan (strengths) dan kelemahan 

(weakness) internal organisasi, serta peluang (opportunitiess) dan ancaman atau 

tantangan (threaths) eksternal suatu organisasi atau proyek atau suatu spekulasi 
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bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, 

weakness, opportunities, threaths). 

Menurut (Sarwono dan Hary, 2007:17), SWOT dipergunakan untuk 

mengevaluasi suatu hal dengan tujuan meminimumkan resiko yang akan timbul, 

dengan mengoptimalkan segi positif yang mendukung serta meminimalkan segi 

negative yang akan menghambat keputusan perancangan yang diambil. 

1. Strenghts 

Untuk mengetahu kekuatan atau keunggulan jasa dan produk dibandung 

competitor. Dalam hal ini, bias diartikan sebagai kondisi yang menguntungkan 

perusahaan tersebut. 

2. Weakness 

Untuk mengetahui kelemahan jasa dan produk disbanding kompetitor. Dalam hal 

ini, kelemahan bisa diartikan sebagai kondisi yang merugikan perusahaan. 

3. Opportunity 

Untuk mengetahui peluang pasar. Dalam hal ini diartikan sebagai suatu hal yang 

bisa menguntungkan jika dilakukan. Namun, jika tidak diambil bisa merugikan 

atau sebaliknya. 

4. Threats 

Untuk mengetahui apa yang menjadi ancaman terhadap jasa dan produk yang 

ditawarkan. 

Penyusunan kesimpulan ini ditampung dalam Matriks Pakal yang terdiri dari: 

a. Strategi PE-KU (S-O) atau peluang dan kelemahan: mengembangkan 

peluang menjadi kekuatan. 
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b. Strategi PE-LEM (W-O) atau Peluang dan Kelemahan: Mengembangkan 

peluang untuk mengatasi kelemahan. 

c. Strategi A-KU (S-T) atau Ancaman dan Kekuatan: Mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk menambah kekuatan. 

d. Strategi A-LEM (S-T) atau Ancaman dan Kelemahan: Mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk meminimumkan kelemahan 

2.14.4 Unique Selling Proposition (USP) 

Menurut (Kotler, 2005:84), dalam membangun posisi produk dibenak 

konsumen, perusahaan harus mengembangkan Unique Selling Proposition yang 

merupakan Competitive Advantage. 

Menurut (Harjanto, 2009:262), strategi ini berorientasi pada keunggulan atau 

kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh produk saingannya. Kelebihan tersebut 

juga merupakan sesuatu yang dicari atau dijadikan alasan konsumen 

menggunakan suatu produk. Produk dibedakan oleh karakter yang spesifik. USP 

dapat menggunakan perbedaan karakteristik fisik atau atributnya, sepanjang ia 

memberi manfaat bagi konsumen, dan tidak dimiliki oleh produk-produk pesaing. 

 

2.15 Typografi   

Typografi (Typography), menurut Hendratman mengatakan typografi adalah 

ilmu yang mempelajari tentang huruf. Typografi adalah menata huruf yang 

menjadi unsur penting dalam sebuah karya desain komunikasi visual untuk 

mendukung terjadinya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya serta 

maksud dan tujuan (Hendratman, 2008:29). 
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Didalam dunia desain tipografi sangatlah penting. Typografi berfungsi 

sebagai pelengkap dalam desain agar dapat menjelaskan konsep dan ilustrasi 

dalam sebuah desain. Typografi memiliki peran sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan informasi dari halaman kepada pengamat atau pembaca. 

Kurangnya perhatian dan pengetahuan mengenai tipografi dapat berdampak pada 

minimnya daya komunikasi suatu desain. Karena itu, untuk menghasilkan sebuah 

desain yang mampu mengkomunikasikan informasi atau pesan dengan baik tidak 

lepas dari ilmu typografi (Mark Thomas dan Poppy Evans : 2004). Berikut adalah 

jenis-jenis huruf: 

1. Huruf Tak Berkait (Sans Serif). 

Tidak memiliki kait (hook) hanya batang dan tangkainya saja, ujungnya 

tajam dan tumpul, sifatnya kurang formal, sederhana, modern dan akrab. Huruf 

jenis ini memiliki keuntungan yaitu mudah dibaca dan cocok untuk desain di layar 

computer web, e-book, cd, profile, dan media lainnya. Contoh: Arial, Avan Grade, 

Trebhucet MC, dan Vaground. 

2. Huruf Berkait (Serif). 

Jenis huruf ini memiliki kait, sifatnya yang elegan dan mewah dengan 

ketebalan yang kontras membuat huruf ini menjadi formal, sangat anggun dan 

konservatif. Huruf ini sangat cocok digunakan untuk desain di media cetak seperti 

Koran, skripsi, brosur dan media lainnya. Contoh: Times New Roman. 

3. Huruf Tulis atau Latin (Script). 

Huruf ini memiliki jenis yang saling berkaitan seperti tulisan tangan, 

sifatnya anggun, tradisional, dan informal, kurang mudah dibaca sehingga jangan 
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terlalu banyak digunakan. Contoh: Brush Script, Shelley, Mystral, Comic Sans, 

dan Rage. 

4. Decoratif (Graphic). 

Bentuk huruf ini sangat rumit dalam desainnya. Setiap huruf sengaja dibuat 

sangat detail sehingga menjadikan sifat dari huruf ini sangat mewah, anggun, 

bebas dan tradisional. Jenis huruf ini sangat sulit dibaca namun cocok untuk 

aksen, hiasan, huruf pada awal alinea artikel dan logo perusahaan. Contoh: 

Augsburg intial, Aquarium, dan English. 

5. Monospace. 

Jenis font ini adalah jenis font yang biasa digunakan untuk bahasa 

pemrograman dikarenakan huruf ini mudah dibaca namun kurang cocok 

untuk tampilan. Bentuknya sangat sederhana tapi jarak dan ruang hurufnya sama. 

Sifat dari huruf ini adalah formal, sederhana, futuristic, dan kaku. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Perancangan ini menggunakan metodologi kualitatif. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi mendalam yang dapat mendukung perancangan 

visual branding Video Smokebelt Garage berbasis feature sebagai upaya 

meningkatkan brand loyalty.  

 

3.1 Perancangan Penelitian 

Menurut (Sugiono, 2005:56) metode penelitian adalah cara atau strategi 

menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Untuk 

mendapatkan hasil yang ingin di capai sesuai dengan tujuan penelitian, maka 

dalam perancangan visual branding Video Smokebelt Garage  berbasis feature 

sebagai upaya meningkatkan brand loyalty  di perlukan sebuah metode.   

3.2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian perancangan visual branding Video Smokebelt Garage  

berbasis feature sebagai upaya meningkatkan brand loyalty. Penelitian kualitatif 

sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur 

statistic atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang 

kehidupan, riwayat, dan prilaku seseorang serta hubungan timbal balik. Prosedur 

ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang di kumpulkan 

dengan menggunakan beragam sarana,. Sarana itu meliputi pengamatan dan 

wawancara, namun bisa juga mencangkup dokumen, buku dll. Metode ini dapat 
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digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit di 

ketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks 

tentang fenomena yang sulit digunakan oleh metode kuantitatif (Anselm Strauss 

dan Juliete Corbin, 2003:14).  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh memiliki peranan penting untuk mengetahui 

permasalahan yang timbul dalam perancangan visual branding Video Smokebelt 

Garage  berbasis feature sebagai upaya meningkatkan brand loyalty, Sehingga 

diperlukan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data ini 

digunakan untuk mengetahui konsep awal yang akan digunakan untuk 

perancangan visual branding Video Smokebelt Garage  berbasis feature sebagai 

upaya meningkatkan brand loyalty. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

 Menurut (Moleong, 2005:157), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya di cari kaitannya antara data yang satu 

dengan yang lainnya dalam proses sintesisasi. Dan yang terakhir adalah membuat 

kesimpulan, Berdasarkan analisa data tersebut selesai dilaksanakan, maka 

dibuat beberapa rancangan perancangan visual branding Video Smokebelt Garage  
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berbasis feature sebagai upaya meningkatkan brand loyalty yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,  

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan 

sebagai kuantifikasi data. 

Reduksi data yang dilakukan peneliti dengan memilih data yang berkaitan 

dengan visual branding media videografi, cara menciptakan videografi dan alur 

cerita yang akan dipakai. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. 

Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menyajikan dalam bentuk 

skema perancangan desain visual branding media videografi yang akan 

menjelaskan tahap-tahap penciptaan visual branding media videografi dari 

pengumpulan data sampai pada tahap proses mendesain perancangan visual 

branding Video Smokebelt Garage  berbasis feature sebagai upaya meningkatkan 

brand loyalty. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti dengan cara mengambil 

kesimpulan dari reduksi data mengenai visual branding media videografi, cara 

menciptakan visual branding media videografi dan sebagai media informasi yang 

akan dipakai hingga mendapatkan keywords, yaitu perancangan visual branding 

Video Smokebelt Garage  berbasis feature sebagai upaya meningkatkan brand 

loyalty. 

 

3.5 Observasi 

Observasi atau pengamatan, merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian mengenai masalah dan 

fenomena yang diteliti. Melakukan pengamatan dengan turun langsung ke 

lapangan untuk mencari dan mencatat hasil observasi sehingga menjadi data 

acuan pembuatan analisis data dan perancangan karya. (Hasan, 2002:86) 

 

3.6 Wawancara 

Metode ini merupakan proses tanya jawab lisan yang bertujuan untuk 

mencari informasi-informasi lebih mendalam mengenai prihal modifikasi motor 

yang ada dibengkel smokebelt garage yang belum diketahui oleh masyarakat luas. 
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Wawancara adalah suatu proses komunikasi interaksional antar dua orang, 

dan salah satu diantaranya memiliki tujuan tertentu yang telah ditentukan 

sebelumnya, dan dilakukan dengan melibatkan pemberian dan menjawab 

pertanyaan. 

Pada hal ini pihak yang akan diwawancarai adalah Haris Facturohman si 

pemilik bengkel smokebelt garage selaku builder modifikasi dari bengkel 

tersebut, dikarenakan perancangan ini berkaitan dengan kegiatan modifikasi 

motor dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh smokebelt garage seperti kesan 

kekeluargaan yang timbul karena adanya pedoman “everytime we ride everyday 

we grow” yang di buat oleh Haris Facturohman. 

 

3.7 Dokumentasi 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan seluruh 

bukti outentik yang berkaitan tentang bengkel modifikasi Smokebelt Garage dan 

kelebihan-kelebihan dari bengkel Smokbelt Garage berupa foto dan video tentang 

kegiatan di dalam bengkel modifikasi Smokebelt Garage yang nantinya akan di 

catat. 

 

3.8 Studi Pustaka 

Metode ini menggunakan pembahasan yang berdasarkan pada buku, 

literatur, catatan dan laporan yang bertujuan untuk memperkuat materi 

pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan teori tertentu yang 

berhubungan dengan penulisan dan menunjang keabsahan data yang diperoleh di 
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lapangan. Pada metode ini, menggunakan berbagai literatur yang berhubungan 

dengan perancangan visual branding Video Smokebelt Garage  berbasis feature 

sebagai upaya meningkatkan brand loyalty, seperti penelitian terdahulu, buku 

jurnal dan artikel yang diperoleh dari website. 

 

3.9 Diskusi 

 Proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan 

tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Proses diskusi kali ini 

dilakukan oleh pihak customer modifikasi motor dari smokebelt garage dan haris 

facturohman selaku pihak pengelola bengkel smokebelt garage dikarenakan 

perancangan ini menggunakan forum discussion group yang berfungsi sebagai 

brain stroming kepada pihak pengelola. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Analisa Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kepada 

suatu objek dan mencatat tentang suatu hal yang ditulis secara sistimatis. 

Observasi yang dilakukan secara langsung kepada Haris Facturohman di 

Smokebelt Garage berada di Jl. Kusuma Berbek 2 no 32b Waru Sidoarjo Jawa 

Timur, selain itu observasi juga dilakukan pada komunitas smokebelt team. 

a. Observasi pada Smokebelt garage 

Pada Smokebelt garage observasi dilakukan pada hari selasa, rabu, dan 

sabtu, sedangkan pada komunitas Smokebelt team observasi dilakukan pada hari 

kamis, dan jum’at yang dilaksanakan mulai tanggal 4 April 2017 hingga 30 April 

2017. Pada observasi ini menitik beratkan pada smokebelt garage dan dan 

kelebihan yang di miliki oleh Smokebelt garage yaitu “everitime we ride everyday 

we grow” yang terbentuk oleh smokebelt team. Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan, dapat diketahui bahwa Smokebelt garage membutuhkan media promosi 

berbasis video feature untuk mengenalkan smokebelt dan menonjolkan kelebihan 

yang dimiliki oleh Smokebelt garage. Sasaran media untuk promosi video feature 

smokebelt garage ini mengacu pada media youtube yang dimana media Youtube 

mempunyai daya cakup yang luas serta menjanjikan untuk digunakan sebagai 

sarana berpromosi, mengingat perkembangan teknologi saat ini serta daya sebar 
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media youtube yang sangat luas. Hal ini juga disadari oleh Haris Facturohman 

bahwa saat ini teknologi sudah sangat berkembang dan muncul aplikasi-aplikasi 

media baru yang dapat membantu dalam menyebarkan pembaruan informasi 

kepada khalayak khususnya para Viewers (penonton) selain itu penggunaan 

Youtube di Indonesia semakin meningkat, sehingga penyebaran informasi lewat 

Youtube terbilang efektif dan efesien dibanding media lainnya. 

b. Observasi pada Smokebelt Team 

Smokebelt Garage di sini mempunyai banyak kelebihan, Smokebelt 

Garage sekarang menjadi sebuah komunitas yang menggagas dan bergerak di rana 

sosial. Smokebelt Garage telah membuat event sosial untuk para penderita 

kangker di Indonesia. Smokebelt Garage lebih mengatasnamakan komunitas 

daripada mengatasnamakan sebuah club motor, dan komunitas yang ada di 

Smokebelt Garage lebih dikenal dengan nama Smokebelt Team. 

Komunitas Smokebelt Team ini sebagai jembatan bagi komunitas-

komunitas motor kustom lain. Smokebelt Team di sini sudah banyak memberi 

kontribusi kepada beberapa komunitas-komunitas motor kustom yang ada di 

Indonesia yang membahas tentang aksi sosial.  

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

wawancara. Sehingga data yang diperoleh dapat sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh target audience dari video feature Smokebelt garage ini. Metode 

wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai apa yang jadi 
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keperluan media promosi Video feature dari bengkel smokebelt garage. 

Wawancara ini dilakukan kepada Haris Rizakie, selaku pemilik sekaligus builder 

bengkel Smokebelt garage. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada 

komunitas Smokebelt Team.  

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Haris Rizakie Berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Smokebelt garage 

membutuhkan media promosi berbasis video feature untuk mengenalkan 

smokebelt dan menonjolkan kelebihan yang dimiliki oleh Smokebelt garage. 

Selain itu, media belajar yang digunakan tersebut harus menggunakan visual yang 

bisa menarik perhatian anak – anak. Hal ini juga disadari oleh Haris Rizakie 

bahwa saat ini teknologi sudah sangat berkembang dan muncul aplikasi-aplikasi 

media baru yang dapat membantu dalam menyebarkan pembaruan informasi 

kepada khalayak khususnya para Viewers (penonton) selain itu penggunaan 

Youtube di Indonesia semakin meningkat, sehingga penyebaran informasi lewat 

Youtube terbilang efektif dan efesien dibanding media lainnya.  

Wawancara yang dilakukan kepada Haris Facturohman dan Smokebelt 

team ini dapat ditarik kesimpulan jika persaingan antar bengkel modifikasi motor 

semakin keras, maka di butuhkan sebuah proses promosi yang kreatif. peneliti ini 

bertujuan untuk Smokebelt Garage sebagai upaya menciptakan visual branding 

dan memperkuat loyalitas pelanggan dari smokebelt garage. Video promosi ini 

bertujuan untuk masyarakat para kustumer serta calon kustomer dari smokebelt 

yang kebanyakan anak-anak muda (generasi muda) dari umur 18-35thn, generasi 

ini lebih dominan menggunakan media sosial di banding media cetak. 
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4.1.3 Kesimpulan Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi literatur dan studi 

kompetitor yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Smokebelt garage tidak hanya sekedar bengkel modifikasi saja sedangkan 

bengkel Smokebelt sudah memiliki komunitas di dalamnya yaitu komunitas 

Smokebelt team. 

b. Konsep dari smokbelt team ini ialah komunitas yang juga bergerak 

menggagas masalah social, dan smokebelt team sudah menjadi tolak ukur 

kelebihan dari bengkel smokebelt garage.   

c. Banyak dari pengguna motor yang hanya untuk bergaya dan akan 

menimbulkan kesan angkuh, dan di sini smokebelt team membalik presepsi 

bahwa anak motor juga peduli dengan sekeliling, peduli dengan sesama karena 

motor dapat mewujudkan kekeluarga.  

d. Pengemasan promosi motor Custom di media social sekarang ini kurang 

memberi pesan-pesan kekeluargaan bagi pengendara, hanya menampilkan 

kualitas-kualitas dari bengkel-bengkel tersebut. 

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, maka dari itu perlu 

adanya video iklan feature yang mengandung pesan-pesan moral bagi pengendara 

motor berbasis Custom Culture yang di kemas secara menariksehingga memiliki 

daya tarik tersendiri khususnya untuk pecinta motor berbasis Custom Culture. 

Maka Perancangan visual branding vidio smokebelt garage berbasis feature ini 

dapat memberi pesan-pesan kekeluargaan, menarik daya konsumen baru dan 

meningkatkan loyalitas pelanggan.  
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4.2 Analisa STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) 

Dalam menentukan target pasar, digunakan analisa Segmentasi, Targeting, 

Positioning Market Smokebelt Garage digunakan untuk lebih mudah memahami 

karakteristik audience maupun pembelinya. 

4.2.1 Segmentasi Pasar (Market Segmentation)  

a. Geografis 

- Negara : Berbagai wilayah di Indonesia  

- Wilayah : Ditengah kota 

- Ukuran Kota : Bertempat tinggal di kota besar  

- Iklim : Tropis 

b. Demografis 

- Jenis Kelamin : Semua Genre (semua orang) 

- Usia : 18 – 35 tahun 

- Ekonomi : Menengah ke atas 

- Pekerjaan : Segala pekerjaan (semua profesi) 

- Pendidikan : Semua strata (semua pendidikan) 

c. Psikografis 

- Gaya Hidup : Suka dengan dunia otomotif, menggunakan media sosial, 

memiliki banyak waktu luang 

- Kepribadian : Aktif, selalu ingin tahu, suka berpetualang 

d. Behavioral 

Audience yang aktif di media social, seiring berkembangnya zaman media 

cetak semakin berkurang dan yang berperan penting saat ini ialah media social . 
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Media sosial saat ini mempermudah kita untuk mencari info tentang apapun yang 

ada saat ini, maka dengan adanya Video feture Smokebelt garage di social media 

yaitu youtube memudahkan para pecinta modifikasi mencari info tentang kualitas 

bengkel modifikasi yang baik. Dan di harapkan pada video ini dapan memberi 

pesan kekeluargaan kepada pecinta otomotif modifikasi motor berbasis Custom 

Culture.  

   

4.2.2 Targeting 

Berdasarkan dari segmentasi yang ada, target audience dan target market 

dari Viio feature Smokebelt garage ini ialah : 

a. Target audience 

- Jenis kelamin : Semua Genre (semua orang) 

- Umur : 18 – 35 tahun 

- Jenjang Pendidikan : Sma – Sarjana S1 

- Pendapatan  : Rp. 4.000.000 – Rp. 7.000.000 

- Kelas Sosial  : Kelas Menengah Keatas 

 

4.2.3 Positioning 

Positioning merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan 

kekuatan produk pada suatu pasar, sehingga dapat lebih dikenal oleh 

konsumennya dan menambah loyalitas pelanggan. Menilik dari apa yang terpapar 

di dalam bengkel Smokebelt garage dengan segala kelebihan dan banding yang di 

miliki oleh Smokebelt garage dan menjadikan bengkel Smokebelt garage berbeda 
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dengan bengkel yang lain dan menyampaikan pesan-pesan moral terhadap pecinta 

modifikasi motor. Namun pada kenyataan saat ini para pecinta otomotif dan para 

penggiat motor custom kurang memahami arti bermotor itu sendiri dan terkesan 

angkuh. Maka dengan video fitire Smokebelt garage mampu memberi pesan-

pesan moral yang positif untuk kalangan pecinta motor custom dan lebih 

mengnall arti kekeluargaan dalam bermotor.  

 

4.3 Unique Selling Proposition 

Unique Selling Proposition (USP) merupakan salah satu cara untuk 

menarik konsumen. Unique Selling Proposition identik dengan suatu hal yang 

ditawarkan dari satu produk kepada target konsumennya, dengan kata lain Unique 

Selling Proposition merupakan suatu ciri khas ataupun karakteristik suatu produk 

yang dapat membedakan dengan kompetitor – kompetitornya, sehingga produk 

yang dijual memiliki nilai lebih dimata konsumennya. 

Pada video feature Smokebelt garage ini Unique Selling Proposition yang 

dimiliki ialah dengan bentuk Visual branding video feature Smokebelt garage 

Sehingga dapat menarik konsumen baru, menambah loyalitas pelanggan dan 

memberi pesan-pesan moral yang positif terhadap para pecinta motor berbasis 

Custom Culture, dengan media online youtube yang sekarang jadi media 

informasi yang akurat untuk mencari info tentang apapun.  
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4.4 Analisa SWOT 

Analisa SWOT merupakan metode yang digunakan untuk memetakan 

faktor – faktor, baik dari internal maupun eksternal. Metode ini meliputi Analisa 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu produk maupun bisnis. 

Analisa ini diperlukan dalam menentukan sebuah keyword serta konsep 

perancangan. Analisa SWOT dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 Strenght Weakness 

 Merupakan hal 

yang baru dalam 

mempromosikan 

bengkel modifikasi 

Smokebelt garage 

dalam bentuk dalam 

bentuk video feature. 

 Smokebelt garage 

memiliki pesan moral 

yang dapat diterapkan 

pada aktifitas 

bermotor sehari - hari. 

 

 Promosi dari mulut 

kemulut, yang kurang 

menarik simpati 

khususnya customer 

remaja yang aktif di 

media social seperti You 

Tube. 

 Banyak yang belum 

mengenal arti berkendara 

motor khususnya motor 

berbasis custom culture 

Opportunities S – O W – O 

 Promosi bengkel 

modifikasi motor berbasis 

custom culture yang 

dikemas dalam bentuk 

video feature masih jarang 

ditemui. 

Merancang video 

feature Smokebelt 

garage yang didukung 

dengan pedoman 

smokebelt garage 

yaitu “everytime we 

ride everyday we 

Membuat video 

feature dengan 

menggunakan teknik 

shoot yang benar dan 

narasi yang baik agar 

dapat memunculkan 

kelebihan yang ada di 

Internal 

Eksternal 
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Tabel 4.1 Analisa SWOT 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

grow” yang akan 

dapat memberi pesan-

pesan kekeluargaan 

bagi pecinta motor 

berbasis Custom 

Culture. 

Smokebelt garage. 

 

Threats S – T W – T 

 Adanya bentuk promosi 

video yang mengenalkan 

produk bengkel dengan 

tema journey. 

 Banyaknya bengkel 

modifikasi berbasis 

Custom Culture di 

indonesia. 

Buku ini dikemas 

dalam bentuk video 

feature sehingga dapat 

lebih menarik 

konsumen baru dan 

meningkatkan daya 

loyalitas pelanggan. 

Melakukan promosi 

dengan menawarkan 

kemasan video feature 

sebagai media alternatif 

dalam menampilkan 

kelebihan dari Smokebelt 

garage. 

Strategi Utama : 

Merancang video feature Smokebelt garage yang didukung dengan 

dengan pedoman smokebelt garage yaitu “everytime we ride everyday we 

grow” yang akan dapat memberi pesan-pesan kekeluargaan bagi pecinta motor 

berbasis Custom Culture. 
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4.5 Keyword 

Pemaknaan Fraternity secara sebenarnya adalah konsep besar dari video 

feature yang mampu menyampaikan pesan moral berupa ikatan persaudaraan yang 

juga menjadi tujuan dari pembuatan video feature ini. Fraternity sendiri 

mempunyai arti ikatan persaudaraan sebuah kelompok tertentu. Keyword ini dapat 

mewakili visual image branding dari video  feature Smokebelt Garage yang 

berbasis pada semboyan mereka, "everytime we ride, everyday we grow" serta 

menampilkan sisi lain dari Smokebelt Garage yang bukan hanya sekedar bengkel 

custom motor saja tetapi sebuah komunitas yang menjunjung kebersamaan setiap 

anggotanya. Hal ini berkaitan pula dengan tujuan penelitian ini yaitu 

menumbuhkan loyalitas pelanggan Smokebelt Garage lewat visual branding 

Smokebelt Garage menggunakan media video feature. Selain itu penyebarannya 

dilakukan lewat youtube mengingat maraknya penggunaan media youtube 

terutama di Indonesia. 
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Tabel 

4.2 

Keyw

ord 

Sumb

er : 

Hasil 

olaha

n 

peneli

ti 
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4.6 Deskripsi Konsep 

Konsep perancangan visual branding video smokebelt garage berbasis feature 

sebagai upaya meningkatkan brand loyalty adalah “Fraternity”. Makna dari 

“Fraternity” adalah pesan moral berupa ikatan persaudaraan yang juga menjadi 

tujuan dari pembuatan video feature ini. Fraternity sendiri mempunyai arti ikatan 

persaudaraan sebuah kelompok tertentu. Dengan konsep ini maka video 

smokebelt ini dapat mampu memberi pesan moral dan menimbulkan kesan 

kekeluargaan sesama pecinta motor Custom. Smokebelt garage mampu menarik 

customer baru dan menambah loyalitas dari customer. 

 

4.7 Perancangan Karya  

4.7.1 Tujuan Kreatif 

 Perancangan visual branding video Smokebelt garage berbasis feature 

sebagai upaya meningkatkan brand loyalty merupakan sesuatu yang sangat 

dibutuhkan untuk menunjukan kelebihan dari bengkel Smokebelt garage. Media 

promosi ini juga didukung dengan media lainnya, yaitu poster dan kartunama dari 

profil Smokebelt garage. 

 Dengan keyword “Fraternity” yang telah di tentukan melalui hasi dari 

penggabungan antara wawancara, observasi, STP, studi literasi yang telah melalui 

proses reduksi sehingga terbentuknya sebuah sebuah konsep “Fraternity” sebagai 

dasar acuan dalam visualisasi desain serta dalam perancangan visual branding 

video smokebelt garage berbasis feature sebagai upaya meningkatkan brand 

loyalty. 
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 Konsep “Fraternity” mempunyai tujuan kreatif visual yang diterapkan 

dengan gaya visual yang bertemakan untuk menunjukkan atau memperkenalkan 

kelebihan dari Smokebelt garage sebagai tempat modifikasi motor custom yang 

professional. Tujuan kreatif sangat di perlukan agar bengkel modifikasi 

Smokebelt garage dapat dikenal masyarakat luas, menarik customer baru dan 

menambah loyalitas pelanggan melalui video feature ini. 

4.7.2 Strategi Kreatif 

 Perancangan visual branding video smokebelt garage berbasis feature 

sebagai upaya meningkatkan brand loyalty di perlukan sebuah strategi untuk 

meningkatkan brand loyalty di masyarakat. Sesuai dengan konsep “Fraternity” 

visualisasi deskripsi narasi adalah hal yang paling penting dalam sebuah video 

feature agar dapat dikenal masyarakat luas, menarik customer baru dan menambah 

loyalitas pelanggan sesuai dengan konsep yang telah di tentukan. 

1. Tagline 

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 feature maupun media 

pendukung lainnya adalah “Everytime We Ride, Everyday We Grow”. Kalimat 

tagline tersebut terpilih dengan menyesuaikan pedoman Smokebelt garage yang 

sekaligus pembeda dari bengkel custom lain. Kalimat “Everytime We Ride, 

Everyday We Grow” memiliki arti yaitu “Setiap waktu Kita Berkendara Setiap 

Hari Kita Tumbuh”, dengan begitu dapat menggambarkan sifat kekeluargaan 

“Fraternity” dari Smokebelt garage. 
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Kode warna : #a51f15 

 Gambar 4.1 Warna Terpilih 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

2. Color Grading 

Color Grading memungkinkan editor video untuk mengontrol gambar. 

Sebuah klip video menyampaikan lebih dari isi yang dikandungnya. Sebuah palet 

warna bervariasi dan disengaja di dalam video dapat menginformasikan penonton 

dengan banyak cara. Video menggunakan sistem warna aditif. Warna utama dari 

sistem ini adalah biru, hijau dan merah. Dalam sistem warna aditif, warna yang 

berbeda diciptakan melalui berbagai kombinasi warna primer. Warna setiap pixel 

ditentukan oleh tiga saluran, satu set data, yang mewakili masing-masing warna 

primer. Didalam video feature ini menggunakan warna Orange yang memiliki arti 

powerfull, berjiwa muda dan memiliki daya tarik tersendiri. 
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3. Sinopsis 

Smokebelt garage merupakan sebuah tempat modifikasi motor berbasis 

Custom Culture yang berpusat di Sidoarjo. Bengkel ini mempunyai banyak 

kelebihan salah satunya yaitu “Everytime We Ride, Everyday We Grow” yang 

menjadi kontradiksi pembeda dari bengkel-bengkel modifikasi yang lain, dan 

Smokebelt team yang bergerak dan selalu menggagas tentang lingkugan social. 

Smokebelt garage juga mempunyai banyak prestasi di bidang modifikasi motor 

nasional maupun internasional. 

 

4. Storyline 

Skenario Script Video Script Audio 

Haris masuk ke dalam 

bengkel Smokebelt garage. 

Knee Shoot (KS) 

pengambilan gambar 

video dari dalam bengkel, 

melihatkan 

haris sedang membuka 

bengkel. 

Lokasi : Smokebelt garage. 

Music : Instrument 

 

 Close Up : tools dan 

panning dari kiri 

ke kanan. 

Lokasi : Smokebelt garage. 

Music : Instrument 

Haris membuka pintu sisi 

kanan bengkel Smokebelt 

Knee Shoot (KS) 

pengambilan gambar 

Music : Instrument 
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garage video dari dalam bengkel, 

melihatkan 

haris sedang membuka 

pintu  

sisi kanan bengkel. 

lokasi : Smokebelt garage. 

 Medium Close Up (MCU) : 

helm cakil 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

Narasi : Disini 

Haris sedang merancang 

motor trail yang akan 

digunakan haris 

untuk berkendara 

Medium Close-Up (MCU) : 

panning haris 

dari kanan ke kiri. 

lokasi : Smokebelt garage. 

Music : Instrument 

Narasi : Aku tak sekedar 

berusaha mencapai cita-cita 

Haris sedang memasang 

rantai motor miliknya 

Medium Close-Up (MCU) : 

panning haris 

dari kiri ke kanan. 

lokasi : Smokebelt garage. 

Music : Instrument 

Narasi : Dengan 

membangun atau merakit 

kuda-kuda besi yang kokoh 

Haris sedang berkendara di 

jalan . 

Full Shoot (FS) : follow up 

haris 

sedang berkendara dari kiri 

kekanan  

hingga terlihat dari 

belakang. 

lokasi : Bambu runcing 

Surabaya. 

Music : Instrument 
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Flasback haris sedang 

memasang rantai motor. 

Close-up : detail haris 

sedang memaang  

rantai. 

lokasi : Smokebelt garage. 

Music : Instrument 

 

Detail tangan Haris sedang  

memasang rantai motor. 

Close-up : detail tangan 

haris sedang  

memaang rantai. 

lokasi : Smokebelt garage. 

Music : Instrument 

Narasi : Yang senantiasa 

menemaniku, kemanapun 

dan kapanun aku pergi 

Haris sedang mengecek 

rantai dan 

menunggu vito 

membawakan  

roda belakang motor. 

Knee Shoot (KS) : Panning 

dari kanan ke 

kiri. 

lokasi : Smokebelt garage. 

Music : Instrument 

 

Vito sedang membawa ban 

motor 

belakang menuju haris. 

Frog Level : pengambilan 

gambar stand  

dari angle bawah ke atas. 

lokasi : Smokebelt garage. 

Music : Instrument 

 

 Close-up : zoom out, jaket 

kulit dan helm. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

 

Vito sedang berkendara 

bersama 

kartika. 

Close-up : Following saat 

novito sedang 

berkendara bersama kartika. 

lokasi : Semolowaru 

Music : Instrument 

 

Haris sedang melihat rantai,  Medium Close-up : panning Music : Instrument 
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apakah ranai sudah 

terpasang  

dengan benar atu tidak. 

dari kanan  

ke kiri. 

lokasi : Smokebelt garage 

Narasi : Ini bukan hobi 

semata 

Novito sedang menggrinda 

besi. 

Medium Close-up to Close-

up : Dolly in  

shoot novito sedang 

menggrinda besi. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

Narasi : Bukan juga sekedar 

passion 

Haris sedang berdiskusi 

bersama  

smokebelt team di sebuah  

mini bar. 

Medium Close-up : Group 

shoot to 

tilting up shoot smokebelt 

team  

sedang ngobrol (berdiskusi) 

di sebuah  

mini bar. 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Instrument 

 

 Big Close-up : Shoot follow 

detail motor 

cooper yang di kendarai 

novito. 

lokasi : Semolowaru 

Music : Instrument 

 

Novito sedang menggrinda 

besi. 

Medium Close-up to Close-

up : Stand cam 

shoot novito sedang 

Music : Instrument 
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menggrinda besi. 

lokasi : Smokebelt garage 

Novito sedang berkendara 

menuju bar bersama kartika. 

Big Close-up : follow shoot 

detail wajah 

novito dan kartika saat 

berkendara. 

lokasi : Semolowaru 

Music : Instrument 

Narasi : Setiap orang 

Haris dan novito sedang 

sibuk  

memasang band belakang. 

Group shoot : Stand cam 

Haris dan novito 

 sedang sibuk memasang 

band belakang. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

 

 Big Close-up : Stand cam 

tangan Haris dan  

novito sedang sibuk 

memasang As band  

belakang. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

Narasi : Mempunyai 

karakter motornya sendiri 

Haris dan novito sedang 

sibuk  

memasang band belakang. 

Group Shoot dan Big 

Close-up : Stand  

cam Haris dan novito 

sedang sibuk  

memasang As band 

belakang. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 
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 Extreem Close-up : Stand 

cam shoot detail  

ruji motor berputar. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

Narasi : Setiap orang juga 

punya cita-citanya sendiri 

Haris memutar ban 

belakang. 

Big Close-up : Stand cam 

tangan Haris  

memutar band belakang. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

 

Haris memutar ban 

belakang. 

Big Close-up : Stand cam 

tangan Haris  

memutar band belakang 

dari angel 

samping. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

 

 Big Close-up : Stand cam 

haris  

menghidupi motornya. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

Narasi : Tapi bukan itu 

tujuan kami 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Group Shoot : Panning dari 

kiri ke kanana 

Smokebelt team sedang 

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Instrument 

 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

Group Shoot : follow up 

dari angel depan 

Music : Instrument 

Narasi : Kemanapun kuda 
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runcing. Smokebelt team sedang 

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

besi membawa kami pergi 

Novito sedang berkendara 

menuju bar menaiki motor  

cooper. 

Medium Close-up : follow 

up dari angel  

depan novito sedang 

berkendara  

menuju bar. 

lokasi : Semolowaru 

Music : Instrument 

 

Haris dan novito sedang  

berkendara berdua di jalan  

bambu runcing . 

Medium Close-up : follow 

up dari angel  

samping kiri haris dan 

novito sedang  

berkendara di jalanan 

bambu runcing. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Instrument 

 

Novito sedang berkendara 

menuju bar bersama kartika. 

Big Close-up : follow shoot 

novito dan  

kartika saat berkendara. 

lokasi : Semolowaru 

Music : Instrument 

Narasi : Kepada siapapun 

yang juga percaya, bahwa 

 Close-up : Panning dari kiri 

ke kanan  

shoot properti bengkel 

smoke belt. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Instrument 

Narasi : Kami ingin 

membangun sebuah ikatan 

yang kuat 



89 
 

 

 Bumper logo Smokebelt 

garage. 

Music : hening 

Narasi : inilah kami 

Novito sedang berkendara 

menuju bar bersama kartika. 

Big Close-up : follow shoot 

novito dan  

kartika saat berkendara. 

lokasi : Semolowaru 

Music : Dirty paws 

Haris sedang berkendara. Medium Close-up : follow 

up dari depan  

haris sedang berkendara. 

lokasi : Basuki rahmat 

Music : Dirty paws  

Narasi : Bagi kami 

Haris sedang berkendara 

dan  

mengangkat motornya. 

Medium Close-up : follow 

up dari  

samping kanan haris sedang 

berkendara 

dan mengangkat motornya. 

lokasi : Basuki rahmat 

Music : Dirty paws  

Narasi : Tidak penting 

seberapa kuat mesin-mesin 

kami menderu 

Smokebelt team sedang  

berdiskus di bar. 

Group Shoot : panning dari 

kanan ke kiri 

Smokebelt team yang 

sedang berdiskusi. 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Dirty paws Narasi : 

Bukan soal tua atau muda 

haris dan vito sedang 

melewati  

monumen karapan sapi. 

Long Shoot  : Stand cam 

shoot haris dan  

vito sedang melewati 

Music : Dirty paws 
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monumen 

karapan sapi. 

lokasi : monumen karapan 

sapi surabaya 

 Medium Close-up : shoot 

tangan haris 

dan novito sedang berjabat 

tangan. 

lokasi : Smokebelt garage 

Music : Dirty paws 

novito sedang berkendara  

bersama kartika. 

Low Angle Medium shoot : 

shoot novito  

sedang berkendara bersama 

kartika. 

lokasi : Semolowaru 

Music : Dirty paws Narasi : 

Bukan juga soal siapa yang 

memimpin di depan 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Group Shoot : follow up 

dari angel depan 

Smokebelt team sedang 

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Dirty paws 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Group Shoot : follow up 

dari angel  

samping kiri Smokebelt 

team sedang  

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Dirty paws 
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Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Low Angle Group Shoot : 

follow up dari  

angel depan Smokebelt 

team sedang  

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Dirty paws Narasi : 

Kami berkendara 

 Extreem Close-up : tilting 

ke bawah detai 

kaos gentelman ride. 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Dirty paws 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Group Shoot : follow up 

dari angel depan 

Smokebelt team sedang 

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Dirty paws 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Group Shoot : follow up 

dari angel  

belakang Smokebelt team 

sedang  

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Dirty paws  

Narasi : Kami menjelajah 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Group Shoot medium shoot 

: follow up  

dari angel depan Smokebelt 

Music : Dirty paws 
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team sedang  

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Group Shoot medium shoot 

: follow up  

dari angel depan Smokebelt 

team sedang  

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Dirty paws 

Flasback novito berjalan 

menuju 

teman-teman yang sedang  

berdiskusi di bar bersama 

kartika. 

Long Shoot  : Stand cam 

shoot Flasback  

novito berjalan menuju 

teman-teman  

yang sedang  berdiskusi di 

bar bersama  

kartika . 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Dirty paws 

Novito berjalan menuju 

teman-teman yang sedang  

berdiskusi di bar bersama 

kartika 

dan mereka berjabat tangan. 

Long Shoot  : panning  dari 

samping  

kanan ke kiri angel dari 

belakang novito 

dan kartika yang sedang 

berjalan . 

lokasi : mini bar Sub 15 

Music : Dirty paws 
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jalan semolo 

Novito sedang berjabat 

tangan. 

Medium Close-up : stand 

cam dari depan 

vito berjabat tangan. 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Dirty paws  

Narasi : Kami tumbuh 

Haris sedang berdiskusi. Close-up : stand cam 

samping wajah 

haris yang sedang 

berbicara. 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Dirty paws  

Narasi : Kami berbagi 

senyum 

Novito sedang tertawa. Close-up : stand cam dari 

samping kiri  

wajah. 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Dirty paws  

Narasi : Dan tawa 

Kartika sedang tertawa. Close-up : stand cam dari 

depan wajah. 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Dirty paws 

Sandi sedang tertawa. Close-up : stand cam dari 

depan wajah. 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Dirty paws 
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Laras sedang senyum. Close-up : stand cam dari 

samping kiri. 

lokasi : mini bar Sub 15 

jalan semolo 

Music : Dirty paws 

Sandi dan laras sedang  

berkendara. 

Low Angle: follow up dari 

angel depan  

Smokebelt team sedang 

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Dirty paws 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Low Angle Group Shoot : 

follow up dari  

angel depan Smokebelt 

team sedang  

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Dirty paws 

Smokebelt team sedang  

berkendara di jalan bambu  

runcing. 

Low Angle Group Shoot : 

follow up dari  

angel depan Smokebelt 

team sedang  

berkendara. 

lokasi : Bambu runcing 

Music : Dirty paws 

Ending. Low Angle Group Shoot : 

follow up dari  

angel depan Smokebelt 

team sedang  

Music : Dirty paws  

Narasi : “everytime we ride 

everyday we grow” 
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Tabel 4.3 Storyline 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

berkendara. 

Bumper tulisan “everytime 

we ride 

everyday we grow” 

lokasi : Bambu runcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Storyboard 

Scene Sequance Board Naskah 

1 Medium 

Close Up 

(MCU) : 

helm cakil 

lokasi : 

Smokebelt 

garage 

 

 

Music : Instrument 

Narasi : Disini 
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2 Medium 

Close-Up 

(MCU) : 

panning 

haris 

dari kanan 

ke kiri. 

lokasi : 

Smokebelt 

garage. 

 

Music : Instrument 

Narasi : Aku tak 

sekedar berusaha 

mencapai cita-cita 

3 Medium 

Close-Up 

(MCU) : 

panning 

haris 

dari kiri ke 

kanan 

 

Music : Instrument 

Narasi : Dengan 

membangun atau 

merakit kuda-kuda 

besi yang kokoh 

4 Close-up : 

detail tangan 

haris sedang  

memaang 

rantai. 

lokasi : 

Smokebelt 

garage. 

 

Music : Instrument 

Narasi : Yang 

senantiasa 

menemaniku, 

kemanapun dan 

kapanun aku pergi 
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5 Medium 

Close-up : 

panning dari 

kanan  

ke kiri. 

lokasi : 

Smokebelt 

garage 

 

Music : Instrument 

Narasi : Ini bukan 

hobi semata 

6 Medium 

Close-up to 

Close-up : 

Dolly in  

shoot novito 

sedang 

menggrinda 

besi. 

lokasi : 

Smokebelt 

garage 

 

Music : Instrument 

Narasi : Bukan juga 

sekedar passion 

7 Big Close-

up : follow 

shoot detail 

wajah 

novito dan 

kartika saat 
 

Big Close-up : 

Stand cam tangan 

Haris dan  

novito sedang sibuk 

memasang As band  

belakang. 
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berkendara. 

lokasi : 

Semolowaru 

lokasi : Smokebelt 

garage 

8 Extreem 

Close-up : 

Stand cam 

shoot detail  

ruji motor 

berputar. 

lokasi : 

Smokebelt 

garage 

 

Music : Instrument 

Narasi : Setiap 

orang juga punya 

cita-citanya sendiri 

9 Extreem 

Close-up : 

Stand cam 

shoot detail  

ruji motor 

berputar. 

lokasi : 

Smokebelt 

garage 

 

Music : Instrument 

Narasi : Setiap 

orang juga punya 

cita-citanya sendiri 
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10 Big Close-

up : Stand 

cam haris  

menghidupi 

motornya. 

lokasi : 

Smokebelt 

garage 

 

Music : Instrument 

Narasi : Tapi bukan 

itu tujuan kami 

11 Group Shoot 

: follow up 

dari angel 

depan 

Smokebelt 

team sedang 

berkendara. 

lokasi : 

Bambu 

runcing 

 

 

Music : Instrument 

Narasi : 

Kemanapun kuda 

besi membawa 

kami pergi 

12 Big Close-

up : follow 

shoot novito 

dan  

kartika saat 

berkendara. 

lokasi : 

 

Music : Instrument 

Narasi : Kepada 

siapapun yang juga 

percaya, bahwa 
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Semolowaru 

13 Close-up : 

Panning dari 

kiri ke 

kanan  

shoot 

properti 

bengkel 

smoke belt. 

lokasi : 

Smokebelt 

garage 

 

 

Music : Instrument 

Narasi : Kami ingin 

membangun sebuah 

ikatan yang kuat 

14 Bumper 

logo 

Smokebelt 

garage. 

 

Music : hening 

Narasi : inilah kami 

15 Medium 

Close-up : 

follow up 

dari depan  

haris sedang 

berkendara. 

lokasi : 

 

Music : Dirty paws  

Narasi : Bagi kami 
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Basuki 

rahmat 

16 Medium 

Close-up : 

follow up 

dari  

samping 

kanan haris 

sedang 

berkendara 

dan 

mengangkat 

motornya. 

lokasi : 

Basuki 

rahmat 

 

Music : Dirty paws  

Narasi : Tidak 

penting seberapa 

kuat mesin-mesin 

kami menderu 

17 Group Shoot 

: panning 

dari kanan 

ke kiri 

Smokebelt 

team yang 

sedang 

berdiskusi. 

lokasi : mini 

 

Music : Dirty paws 

Narasi : Bukan soal 

tua atau muda 
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bar Sub 15 

jalan semolo 

18 Low Angle 

Medium 

shoot : shoot 

novito  

sedang 

berkendara 

bersama 

kartika. 

lokasi : 

Semolowaru 

 

Music : Dirty paws 

Narasi : Bukan juga 

soal siapa yang 

memimpin di depan 

19 Low Angle 

Group Shoot 

: follow up 

dari  

angel depan 

Smokebelt 

team sedang  

berkendara. 

lokasi : 

Bambu 

runcing 

 

Music : Dirty paws 

Narasi : Kami 

berkendara 
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20 Group Shoot 

: follow up 

dari angel  

belakang 

Smokebelt 

team sedang  

berkendara. 

lokasi : 

Bambu 

runcing 

 

Music : Dirty paws  

Narasi : Kami 

menjelajah 

21 Medium 

Close-up : 

stand cam 

dari depan 

vito berjabat 

tangan. 

lokasi : mini 

bar Sub 15 

jalan semolo 

 

Music : Dirty paws  

Narasi : Kami 

tumbuh 

22 Close-up : 

stand cam 

samping 

wajah 

haris yang 

sedang 

 

Music : Dirty paws  

Narasi : Kami 

berbagi senyum 
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berbicara. 

lokasi : mini 

bar Sub 15 

jalan semolo 

23 Close-up : 

stand cam 

dari 

samping kiri  

wajah. 

lokasi : mini 

bar Sub 15 

jalan semolo 

 

Music : Dirty paws 

Narasi : Dan tawa  

 

24 Low Angle 

Group Shoot 

: follow up 

dari  

angel depan 

Smokebelt 

team sedang  

berkendara. 

Bumper 

tulisan 

“everytime 

we ride 

everyday we 

 

Music : Dirty paws  

Narasi : “everytime 

we ride everyday 

we grow” 
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Tabel 4.4 Storyboard 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

grow” 

lokasi : 

Bambu 

runcing 

 

4.8 Perencanaan Media  

4.8.1 Tujuan Media 

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 Smokebelt garage 

dengan beberapa media sehingga promosi melalui video youtube, poster dan kartu 

nama mampu diterima remaja dan masyarakat pecinta dunia modifikasi motor 

berbasis custom culture. 

4.8.2 Strategi Media 

Strategi media merupakan peranan yang sangat penting untuk dilakukan. 

Strategi media yang baik harus menyatakan bagaimana media dapat membantu 

menciptakan pengalaman merek bagi konsumen dan calon konsumen. Strategi 

media yang baik membutuhkan seleksi dan penggunaan media yang kreatif. 

Berikut ini merupakan strategi media promosi yang digunakan ialah: 

1. Media sosial Youtube 

Kelebihan media sosial dapat membangun hubungan pelanggan dan 

menawarkan jangkauan yang luar biasa, menawarkan jangkauan yang luas dengan 

potensi viral marketing. Sebagai alat media sosial yang relatif murah bahkan 
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gratis. Selanjutnya video feature Smokebelt garage akan diunggah pada media 

sosial Youtube dan hasil dari konsep video diwujudkan dalam bentuk storyboard. 

 

 

 

2. Poster 

Poster adalah media promosi luar ruangan yang sering digunakan dan 

mudah dijumpai dimana dan kapan saja. Kepopuleran dari sebuah poster sebagai 

alat media promosi banyak ditentukan baik di papan pengumuman, di pinggir 

jalan, maupun tempat lainnya. Poster merupakan media yang informatif, dapat di 

baca berulang-ulang, menjangkau audiens, dan atraktif. Maka dari itu Smokebelt 

garage menggunakan poster sebagai acuan untuk diaplikasikan ke media lainnya. 

Ukuran Poster 50cm X 70cm dengan menggunakan kertas Art Paper Full Colour. 



107 
 

 

Gambar 4.3 Sketsa Terpilih 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

Gambar 4.2 Sketsa Alternatif Poster 1 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

a. Sketsa Alternatif Poster 

 

 

b. Sketsa Terpilih 
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Gambar 4.4 Sketsa Alternatif Kartu Nama 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

3. Kartu nama 

Layout kartu nama berisi tentang informasi penulis yang memiliki sisi 

depan gambar Illustrasi yang sama dengan poster dengan tidak meninggalkan sisi 

karakter bengkel dari Smokebelt garage. Untuk mengoptimalkan ruang yang ada 

dalam kartu, beberapa pengusaha bahkan membubuhkan peta lokasi usaha dibalik 

selembar kartu nama tersebut. Ukuran kartu nama adalah 9x5,5cm. 

a. Sketsa Alternatif Kartu Nama 
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Gambar 4.5 Sketsa Alternatif Kartu Nama 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

b. Sketsa Terpilih 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Media Budgeting Tabel  

4.9.1 Media Budgeting 

 

NO Jenis 

Media 

Ukuran Jumlah 

Produk 

Harga Estimasi 

Biaya 

1 Youtube - 1 Gratis Gratis 

2 Poster A3 300 Rp. 500,- Rp. 1.500.000,- 

 

3 X-Banner 60cm X 160cm 3 Rp. 45.000,- Rp. 135.000,- 

 

4 Brosur A4 200 Rp.2500,- Rp. 500.000,- 

 

Jumlah Rp. 2.135.000,- 



110 
 

 

4.10 Implementasi 

Sketsa desain yang telah terpilih akan di implementasikan pada masing- 

masing media yang ditetapkan dalam Perancangan visual branding video 

smokebelt garage berbasis feature sebagai upaya meningkatkan brand loyalty 

sebagai berikut : 

1. Youtube 

Sesuai dengan konsep yang diterapkan, maka dalam visualisasi dalam 

Youtube menggunakan teknik western. Konsep yang diterapkan dengan gaya 

visual yang bertemakan untuk menunjukkan atau memperkenalkan Smokebelt 

garage merupakan sebuah tempat modifikasi motor berbasis custom culture yang 

berpusat di Sidoarjo. Bengkel ini mempunyai banyak kelebihan salah satunya 

yaitu “Everytime We Ride, Everyday We Grow” yang menjadi kontradiksi 

pembeda dari bengkel-bengkel modifikasi yang lain, dan Smokebelt team yang 

bergerak dan selalu menggagas tentang lingkugan social. Tujuan kreatif sangat 

diperlukan agar Tujuan kreatif sangat di perlukan agar bengkel modifikasi 

Smokebelt garage dapat dikenal masyarakat luas, menarik customer baru dan 

menambah loyalitas pelanggan melalui Video feature ini. Video berdurasi 

00:02:34 (dua menit tiga puluh empat detik), backsound yang digunakan pada 

video ini adalah instrumental music dan Dirti paws. Video juga menggunakan 

narasi voice over yang ditampilkan dalam video. 
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Gambar 4.6 Implementasi Video Youtube 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

 

 

 

 

2. Poster 

Poster adalah media promosi luar ruangan yang sering digunakan dan 

mudah dijumpai dimana dan kapan saja. Kepopuleran dari sebuah poster sebagai 

alat media promosi banyak ditentukan baik di papan pengumuman, di pinggir 

jalan, maupun tempat lainnya. Poster merupakan media yang informatif, dapat di 

baca berulang-ulang, menjangkau audiens, dan atraktif. Maka dari itu Smokebelt 

garage menggunakan poster sebagai acuan untuk diaplikasikan ke media lainnya. 

Ukuran Poster 50cm X 70cm dengan menggunakan kertas Art Paper Full Colour. 

Dibagian atas poster terdapat logo dari Smokebelt garage. Dibawah logo terdapat 
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Gambar 4:7 Implementasi Desain Poster 

Sumber : Hasil olahan peneliti 

illustrasi gambar helm yang terdapat di dalam bengkel dan beberapa tools dari 

alat-alat bengkel tersebut. Ilustrasi ini merupakan point of interest yang dapat 

mewakilkan bengkel Smokebelt garage. Diatas Foto terdapat Tagline “Everytime 

We Ride, Everyday We Grow” yang dapat menggambarkan karakter bengkel 

Smokebelt garage Itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kartu nama 

Sebagai tanda pengenal, keberadaannya dapat merepresentasikan usaha, 

mencerminkan pemiliknya dan juga sebagai media informasi produk yang dijual. 

Dalam selembar kartu biasanya akan tercantum logo usaha, bidang usaha, nama, 

jabatan, alamat rumah dan usaha, nomor telpon/fax, nomor HP, PIN BBM, alamat 

E-Mail, dan website. Untuk mengoptimalkan ruang yang ada dalam kartu, 

beberapa pengusaha bahkan membubuhkan peta lokasi usaha dibalik selembar 

kartu nama tersebut. Layout kartu nama berisi tentang informasi penulis yang 

memiliki sisi depan gambar logo dari Smokebelt garage. Ukuran kartu nama 

adalah 9x5,5cm. 
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Gambar 4.8 Implementasi Desain Kartu Nama 

Sumber : Hasil olahan peneliti 
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BAB V 

PENUTUP 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil dan implementasi karya yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat 

di tarik kesimpulan yaitu : 

1. Konsep perancangan visual branding video Smokebelt garage berbasis feature 

sebagai upaya meningkatkan brand loyalty adalah “Fraternity”. Makna dari “Fraternity” 

adalah adalah pesan moral berupa ikatan persaudaraan yang juga menjadi tujuan dari 

pembuatan video feature ini. Dengan konsep ini maka video smokebelt ini dapat mampu 

memberi pesan moral dan menimbulkan kesan kekeluargaan sesama pecinta motor custom. 

Smokebelt garage mampu menarik customer baru dan menambah loyalitas dari customer. 

2. Konsep “Fraternity” mempunyai tujuan kreatif visual yang terapkan dengan gaya 

visual yang bertemakan untuk menunjukan atau mempromosikan Smokebelt garage melalui 

video berbasis feature agar dapat menarik customer baru dan menambah loyalitas pelanggan. 

3. Media promosi yang digunakan dalam perancangan ini adalah media yang umum 

disesuaikan dengan target konsumen yaitu Video berbasis Feature, Poster, Kartunama. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitihan beberapa saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Pihak dari Smokebelt garage di harapkan melakukan kegiatan promosi yang 

efektif dan sistemtis pada setiap media promosi yang nantinya akan mampu menarik lebih 

banyak wisatawan baik dari lokal hingga mancanegara. 

2. Pihak Smokebelt garage dapat memberikan perhatian khusus dalam media    promosi 

yang digunakan sesuai segmentasi dan dapat dikenal oleh seluruh masyarakat. 
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