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ABSTRAK 

 

 Sentra kerajinan kulit Tanggulangin merupakan salah satu wilayah 

kecamatan yang kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai pengrajin kulit. 

Dengan jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) mencapai 798 unit usaha dan 

didukung pengrajin lebih dari 2.500 orang. Tanggulangin sempat mengalami masa 

kejayaannya di tahun 1990 – 2005 dimana Tanggulangin mulai cukup dikenal dan 

memperoleh pendapatan hingga 13 miliar. Namun ketika peristiwa Lumpur 

Lapindo terjadi pada tahun 2006 berdampak buruk sehingga Tanggulangin 

mengalami penurunan pengunjung dan penurunan pendapatan, selain itu beberapa 

pengrajin gulung tikar lantaran sepi order. Melihat kondisi tersebut maka 

dibutuhkan media komunikasi yang informative dan efektif dengan jangkauan 

luas sehingga target audiens mampu menangkap kesan positif. Media komunikasi 

berupa video promosi merupakan salah satu upaya yang baik untuk 

menginformasikan keadaan sentra Tanggulangin, dan mengklarifikasikan dengan 

jelas kepada masyarakat luas bahwa Tanggulangin masih aktif berproduksi dan 

selalu menjadi salah satu wisata andalan Kota Sidoarjo. 

 

Keywords : Kerajinan Kulit, Video Promosi, Tanggulangin, Kota Sidoarjo, 

Brand Recall 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang 

 Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur 

dengan ibu kotanya yaitu Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai salah satu 

penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur. Keberhasilannya dapat dicapai karena 

berbagai potensi yang ada seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta 

usaha kecil dan menengah yang dikemas dengan baik dan terarah. Selain itu, 

perkembangan perekonomian di Sidoarjo cukup pesat karena lokasi yang 

berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), Pelabuhan Tanjung 

Perak, Bandara Juanda, serta didukung SDM yang produktif. Ditambah lagi, 

perkembangan sektor industri kecil di Sidoarjo juga berkembang cukup baik, 

diantaranya ada sentra industri kerajinan kulit di Tanggulangin, sentra industri 

sandal dan sepatu di Wedoro – Waru dan Tebel – Gedangan, sentra industri 

kerupuk di Telasih – Tulangan. 
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 Sentra industri kerajinan kulit di Tanggulangin merupakan salah satu 

wilayah kecamatan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai 

pengrajin kulit. Dengan jumlah IKM (Industri Kecil dan Menengah) mencapai 

798 unit usaha dan didukung pengrajin lebih dari 2.500 orang. Tepatnya sentra 

kerajinan kulit ini tersebar di lima desa yaitu Desa Kedensari, Desa 

Kalisampurno, Desa Kludan, Desa Ketegan, dan Desa Randegan. Tanggulangin 

telah banyak dikenal orang dan menjadi salah satu ikon pariwisata di Sidoarjo, 

dimana para pengunjung bisa membeli beraneka macam kerajinan berbahan dasar 

kulit seperti tas, dompet, koper, ikat pinggang, sepatu dengan harga yang berkisar 

antara Rp. 35.000 sampai dengan puluhan juta rupiah. 

Gambar 1.1 : Pasar Wisata Tanggulangin 

(Sumber:  Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018) 

 

 Industri kerajinan kulit Tanggulangin sendiri dimulai sejak tahun 1939 

ketika beberapa penduduk setempat mulai membuat barang – barang tas dan 
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koper dari bahan kulit. Seiring berjalannya waktu, usaha pengrajin kiat 

berkembang hingga pada tahun 1976 didirikan sebuah koperasi usaha Industri Tas 

dan Koper (INTAKO), yang awalnya hanya beranggotakan 27 pengrajin. Dalam 

perjalanannya, sentra IKM Tanggulangin ini terus berkembang sehingga membuat 

para pengrajin terus meningkatkan inovasi agar semakin bervariasi dan menarik di 

mata konsumen. Tidak hanya itu, produk Tanggulangin ini memiliki brand pada 

masing – masing IKM dan mutu cukup bagus yang sudah diakui oleh 

konsumennya.  

Pada tahun 1990 sampai 2005 merupakan masa kejayaan dimana 

Tanggulangin mulai cukup dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dan 

pedagang. Pada tahun kejayaannya banyak wisatawan dan pedagang berkunjung 

ke industri ini untuk membeli beraneka macam kerajinan kulit, terbukti dari 

jumlah pendapatan yang diperoleh pada saat itu sekitar 13 miliar. Namun, pada 

tahun 2006 sentra IKM Tanggulangin mengalami masa suramnya yaitu terjadi 

peristiwa semburan lumpur panas dari sumber eksplorasi PT. Lapindo Brantas, 

pengunjung ke Tanggulangin turun drastis dan terjadi penurunan pendapatan yang 

paling tinggi sebesar 30,8%. Sepanjang tahun 2008, satu per satu pengrajin di 

Tanggulangin sudah gulung tikar lantaran sepi order akibat berkurangnya 

pengunjung dan pembeli yang masuk sentra IKM Tanggulangin. 
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Gambar 1.2 : Pendapatan Sentra IKM Tanggulangin 

(Sumber:  Koperasi Intako) 

 

 Meskipun luapan lumpur panas Lapindo tidak terkena secara langsung, 

namun dampaknya sangat dirasakan terhadap kelangsungan sentra kerajinan kulit 

di Tanggulangin. Disamping itu, kesalahpahaman mengenai pemberitaan yang 

dipublish media massa kepada masyarakat yang menyebut bahwa luapan lumpur 

telah merendam Tanggulangin. Sehingga muncul persepsi masyarakat takut untuk 

berkunjung ke Tanggulangin pasca bencana lumpur Lapindo. Padahal secara 

geografis, jarak dari pusat semburan lumpur Lapindo dengan Tanggulangin masih 

4 sampai 5 kilometer. Sampai hari ini, sentra industri kerajinan kulit 

Tanggulangin terbesar di Jawa Timur ini pun masih sama sekali belum tersentuh 

pekatnya lumpur. Melihat keadaan tersebut, perlu adanya inovasi – inovasi dan 

kreativitas dalam menjalankan strategi yang harus segera dilakukan untuk 

mengembalikan eksistensi dan membangun kembali image/citra wilayah sentra 

industri kerajinan kulit tersebut.  
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 Dari ulasan tersebut, maka dibutuhkan media komunikasi yang informatif 

dan efektif dengan jangkauan luas sehingga audiens mampu menangkap kesan 

positif. Sedangkan jika membahas tentang media komunikasi yang informatif dan 

efektif, maka media komunikasi berupa video promosi merupakan salah satu 

upaya yang baik untuk menginformasikan keadaan sentra Tanggulangin, dan 

mengklarifikasi dengan jelas kepada masyarakat luas bahwa sentra kerajinan kulit 

Tanggulangin masih aktif dalam memproduksi produk – produknya dan menjadi 

salah satu wisata andalan Sidoarjo, dan mampu menarik minat wisatawan baik 

domestik maupun mancanegara supaya berkunjung ke Tanggulangin. 

 

 

 Video promosi memiliki peranan yang sangat penting didalam dunia 

pemasaran modern ini.  Dengan video promosi maka sebuah produk atau jasa 

memiliki keunikan tersendiri, membangun citra positif, dan meningkatkan 

keunggulan bersaing. Media komunikasi menggunakan video promosi akan lebih 

efektif, menarik, dan mudah dipahami karena video merupakan penggabungan 2 

konten antara audio dan visual. Informasi yang disajikan melalui audio visual 

dapat langsung didengar dan dilihat sekaligus, dengan memberi treatment audio 

visual yang relevan dengan strategi komunikasi. Selain itu, video promosi dapat 

memudahkan audiens untuk menggambarkan sentra IKM Tanggulangin terlihat 

lebih detail dan nyata dengan wujud asli tempat tersebut.  

 Perancangan video promosi kerajinan kulit sentra IKM Tanggulangin 

bertujuan untuk merepresentasikan daya tarik wisata belanja di Tanggulangin. 
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Sentra IKM Tanggulangin memang sudah dikenal sebagai sentra wisata belanja, 

namun setelah sekian lama terpuruk akibat dari dampak lumpur Lapindo membuat 

eksistensi dan perekonomian tempat tersebut mengalami penurunan. Perancangan 

ini diharapkan mampu memberikan kesan/image yang baik terhadap masyarakat 

bahwa sentra kerajinan kulit Tanggulangin ini masih menjadi salah satu objek 

wisata belanja. Selain itu juga diharapkan mampu menarik wisatawan untuk 

kembali berkunjung ke sentra tersebut. 

 Melalui video promosi ini citra yang dibangun diharapkan akan 

meningkatkan jumlah kunjungan ke lokasi sentra dan meningkatkan sektor 

pariwisata, dan dengan bertambahnya jumlah wisatawan  yang berkunjung maka 

secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan masyarakat Tanggulangin 

sehingga mengurangi angka pengangguran. Secara keseluruhan meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar sentra IKM Tanggulangin. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Merancang Video Promosi Kerajinan Kulit 

Tanggulangin Sebagai Upaya Brand Recall?”. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Penelitian dalam tugas akhir ini yang berjudul Perancangan Video 

Promosi Kerajinan Kulit Tanggulangin Sebagai Upaya Brand Recall, maka dalam 

penelitian ini terfokus pada: 
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1. Perancangan video promosi ini dibatasi hanya pada tempat wisata belanja di 

Tanggulangin. 

2. Media utama yang digunakan dalam bentuk video promosi. 

3. Media pendukung yang digunakan adalah poster, brosur, flyer, x banner, 

stiker, merchandise (gantungan kunci). 

4. Video promosi dipilih sebagai media komunikasi untuk memberi kesan 

positif, fungsinya untuk mengubah persepsi masyarakat yang sampai 

sekarang enggan untuk berkunjung ke Tanggulangin. 

 

 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Dari beberapa masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

perancangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang video promosi kerajinan kulit Tanggulangin sebagai upaya Brand 

Recall. 

2. Memberikan klarifikasi sekaligus mempromosikan kepada masyarakat luas 

bahwa keberadaan sentra wisata belanja Tanggulangin ini masih ada dan bisa 

untuk dikunjungi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari perancangan ini memiliki manfaat 

teoritis dan praktis, yang dijelaskan sebagai berikut : 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari pembuatan video promosi ini adalah dapat merubah 

persepsi masyarakat terhadap Tanggulangin yang secara tidak langsung 

berdampak menurunnya kunjungan wisatawan pasca terjadinya semburan lumpur 

Lapindo, sehingga masyarakat Sidarjo dan masyarakat luar daerah lebih memilih 

berwisata ditempat lain. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari perancangan video promosi ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Sidoarjo dalam meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan 

masyarakat serta menjadikan sentra Tanggulangin kembali ke masa kejayaannya 

pada tahun 1990 – 2005 dimana pada saat itu banyak wisatawan dan pedagang 

yang datang berkunjung ke sentra IKM Tanggulangin serta jumlah pendapatan 

yang didapat mencapai sekitar 13 miliar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai landasan teori yang digunakan 

dalam perancangan video promosi kerajinan kulit Tanggulangin. Dengan adanya 

teori yang mendukung kuat serta referensi – referensi yang berhubungan 

diharapkan perancangan ini  mempunyai hasil yang memuaskan. 

3.1 Tanggulangin 

 Tanggulangin adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi 

Jawa Timur, Indonesia. Berada di sebelah selatan ibukota Sidoarjo. Hanya 

berjarak 9 km dari pusat kota Sidoarjo. Sebelah barat berbatasan dengan 

kecamatan Tulangan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Porong, 

sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Candi, sedangkan sebelah timur 

berbatasan dengan kecamatan Candi dan Porong. 

Terdiri dari 19 desa yaitu Kalitengah, Kludan, Boro, Ngaban, Putat, 

Kedungbanteng, Banjarpanji, Banjarasri, Penatarsewu, Sentul, Kalidawir, 

Gempolsari, Kedungbendo, Ketapang, Kalisampurno, Kedensari, Ketegan, 

Ganggang panjang dan Randegan dengan jumlah penduduk 79.229 jiwa (2016). 

Di kecamatan ini terdapat desa Kedungbendo, yang wilayahnya terkena 

dampak dari Banjir lumpur panas Sidoarjo, tinggal tersisa 5 – 10 persen saja yang 

masih berupa daratan dan terakhir tuntutan mereka untuk segera memperoleh 

ganti rugi atas tanah mereka telah disetujui oleh Menteri Sosial Bachtiar 

Chamsyah pada tanggal 2 Mei 2007. 
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3.2 Kerajinan Kulit 

 

Gambar 2.1 : Kerajinan Kulit Tanggulangin 

(Sumber:  Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018) 

Kerajinan kulit adalah salah satu kerajinan yang mempunyai nilai 

funsional maupun hias yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar kulit. 

Bahan dasar kulit yang biasa digunakan yaitu kulit hewan seperti ular, sapi, 

buaya, biawak, kambing, kerbau, dan lainnya. Ada juga yang menggunakan kulit 

sintetis sebagai bahan dasar membuat kerajinan kulit untuk menekan faktor biaya. 

Kerajinan kulit pun bermacam – macam, ada yang dibuat menjadi tas, dompet, 

hiasan dinding, ikat pinggang, sepatu, sandal, dan masih banyak lagi.  
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3.3 Sentra IKM Kerajinan Kulit Tanggulangin 

 

Gambar 2.2 : Kawasan Sentra IKM Tanggulangin 

(Sumber:  Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018) 

Sentra IKM kerajinan kulit di Tanggulangin merupakan salah satu wilayah 

kecamatan yang kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai pengrajin kulit. 

Dengan jumlah IKM (Industri Kecil dan Menengah) mencapai 798 unit usaha dan 

didukung pengrajin lebih dari 2.500 orang. Tepatnya sentra kerajinan kulit ini 

tersebar di lima desa yaitu Desa Kedensari, Desa Kalisampurno, Desa Kludan, 

Desa Ketegan, dan Desa Randegan. Tanggulangin kini telah banyak dikenal orang 

dan menjadi salah satu ikon pariwisata di Sidoarjo, dimana para pengunjung bisa 

membeli beraneka macam kerajinan berbahan dasar kulit seperti tas, dompet, 

koper, ikat pinggang, sepatu dengan harga yang berkisar antara Rp. 35.000 sampai 

dengan puluhan juta rupiah. 
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3.4 Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

Gambar 2.3 : Salah Satu IKM di Kawasan Tanggulangin 

(Sumber:  Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018) 

 Industri Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

memiliki skala kecil dan menengah, memenuhi persyaratan kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan, serta hak kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang 

– undang.  

 Industri kecil dan menengah atau disingkat IKM merupakan bagian dari 

usaha rumah tangga yang dikelola secara sederhana, dan pengelolaan yang masih 

sangat terbatas. Biasanya karyawan melibatkan keluarga, saudara – saudara, serta 

tetangganya, bahkan sistem manajemennya masih diatur oleh salah satu seorang 

anggota keluarga. 

 Industri Kecil merupakan jenis usaha informal, yang bukan termasuk 

badan hukum. Pendirian badan usaha ini tidak memerlukan izin dan tata cara 
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tententu serta bebas membuat bisnis personal/pribadi tanpa adanya batasan untuk 

mendirikannya. Pada umumnya bermodal kecil, jenis serta jumlah produksinya 

terbatas, memiliki tenaga kerja/buruh yang sedikit dan masih menggunakan alat 

produksi teknologi yang sederhana. 

 

3.5 Video 

Menurut Iwan Binanto (2010: 179), kata video berasal dari kata latin, yang 

berarti ‘saya lihat’. Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang 

mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah 

televisi. Video juga dapat digunakan dalam aplikasi teknik, keilmuan, produksi, 

dan keamanan. Istilah video juga digunakan sebagai singkatan videotape, perekam 

video dan pemutar video. 

 Menurut Melvy Ayuningtyas (2011: 7), Video merupakan gabungan 

gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan 

tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan 

pembacaan gambar disebut dengan frame rate, dengan satuan fps (frame per 

second). Karena dimainkan dalam kecepatan yang tinggi maka tercipta ilusi gerak 

yang halus, semakin besar nilai frame rate maka akan semakin halus pergerakan 

yang ditampilkan. 

 Kesimpulannya video adalah gabungan gambar-gambar yang tersusun 

secara baik dalam satu waktu dengan kecepatan tertentu dan menghasilkan 

gambar gerak dengan dimensi yang berbeda. 
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3.6 Tinjauan Promosi 

2.6.1 Pengertian Promosi 

 Pengertian promosi menurut Buchari Alma (2013: 179) adalah : “Promosi 

adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon 

konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, 

mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen”. Promosi merupakan 

alat komunikasi dan penyampaian pesan ang dilakukan baik oleh perusahaan 

maupun perantara dengan memberikan informasi mengenai produk, harga, dan 

tempat. Informasi itu bersifat memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan 

kembali kepada konsumen, para perantara atau kombinasi keduanya.  

 Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan 

mengingatkan target market atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. 

2.6.2 Tujuan Promosi  

 Tujuan promosi yang dilakukan oleh perusahaan utamanya bertujuan 

untuk mencari laba. Adapun tujuan dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan diantaranya sebagai berikut : 

a. Untuk menyebarkan informasi produk/jasa kepada target market. 

b. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit/laba. 

c. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika mengalami masa suram. 
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d. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. 

e. Untuk membedakan dan mengunggulkan produk/jasa perusahaan 

dibandingkan dengan produk/jasa pesaing. 

f. Untuk membentuk dan menjaga citra produk/perusahaan di mata 

konsumen sesuai dengan keinginan. 

g. Untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. 

 

3.7 Video Promosi 

 Menurut World Trade Organization (Muljadi 2009:9) video merupakan 

media publikasi yang paling informatif dan komunikatif, sebab video media 

publikasi yang dapat menyampaikan pesan secara audio, visual, dan textual. 

Kemampuan media video dalam hal menyampaikan pesan cukup luas jika 

dibandingkan dengan media publikasi lainnya seperti radio maupun cetak. Seiring 

dengan berkembangnya teknologi, fleksibilitas yang dimiliki oleh video 

menempatkannya sebagai media multi device. Video tidak hanya dapat disalurkan 

melalui televisi namun juga dapat diunggah ke berbagai situs popular internet. 

Sehingga mampu dengan cepat memperkenalkan objek – objek yang ada pada 

video kepada audiens. 

 Video promosi adalah bentuk penayangan informasi yang bersifat audio 

visual sehingga menjadi kunci mengenai suatu merek atau membagikan informasi 

kepada pelanggan dan target market. Video promosi merupakan cara yang tepat 

dalam mengenalkan produk/jasa yang dipasarkan untuk tampil menonjol, 

dibanding dengan pendekatan marketing yang hanya menggunakan teks. Jika 
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dalam pembuatan video promosi dapat dilakukan dengan benar, maka pendekatan 

ini akan membantu untuk meraih kembali konsumen lama serta membuat mereka 

menjadi konsumen yang loyal. 

 

3.8 Definisi Audio Visual 

Menurut Soegito Atmohoetomo (2010 : 24 – 33), perkembangan teknologi 

dunia audio visual telah banyak mewarnai kehidupan manusia dari berbagai aspek 

kehidupan. Modernisme yang dianggap sebagai puncak peradaban manusia 

dengan di kumandangkan rasionalisme, ternyata dengan ditemukannya “teknologi 

digital” menggeser “logika matematis”. Dengan demikian akan terjadi 

ketidakjelasan antara “akal manusia” dengan “akal buatan” dan yang terjadi 

adalah jarak “rohani” yang terjadi sebatas dari layar monitor ke mata, kini lebih 

dekat sampai ke lensa mata, dan semakin dekat lagi hingga “diri kita” masuk ke 

mesin-mesin canggih melalui perangkat lunak Cyber dan Virtual. Teknologi 

digital mulai dari perangkat perekaman gambar dan pengeditan melalui komputer 

grafis telah menguji kreatifitas para kreator video untuk mengukir imajinasinya 

melalui dunia maya, perkembangan audio visual mengalami pendekatan dengan 

para audiensnya ketika diciptakannya video 3 Dimensi dengan bantuan kaca mata 

untuk menciptakan bentuk dimensinya disertai tata audio yang menggelegar 

memutar disekelilingi penonton melalui efek surround sound, seolah – olah 

kejadian tersebut berada ditengah – tengah mereka. 

2.8.1 Audio 
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 Keberadaan audio (suara) dalam media massa seperti video, video dan 

televisi merupakan unsur penunjang untuk mempertegas informasi yang 

disampaikan melalui bahasa gambar, karena tidak semua bahasa gambar dapat 

tersampaikan kepada penonton tanpa bantuan suara. Perkembangan teknologi 

audio dewasa ini telah mampu menghadirkan suara yang terjadi persis di lapangan 

yang sebenarnya. Berbagai macam efek suara dapat diciptakan dengan sempurna 

seperti suara aslinya hingga penonton seolah-olah terlibat dalam peristiwa 

tersebut. 

 Menurut Arief S. Sadiman, dkk. (2009:49), media audio adalah media 

untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-

lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-kata atau bahasa lisan) maupun non 

verbal. 

 Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa audio adalah salah satu 

bentuk perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

audiens dengan cara dimainkan atau diputar secara langsung sehingga audiens 

mampu memahami dari apa yang ingin disampaikan. 

2.8.2 Visual 

 Pengertian visual menurut Uchyana Onong (2011:20 – 22), yaitu sifat 

sesuatu yang berkaitan dangan penglihatan. Visual berasal dari bahasa latin 

”visual (is)” atau ”visual (s)” yang berarti penglihatan. Jadi, pengertian visual 

adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan penglihatan misalnya gambar, foto dan 

lain sebagainya. 
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 Visual merupakan biasan dari sebuah konsep suatu media komunikasi 

yang merupakan unsur utama, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pengambilan gambar harus dirancang sedemikian menarik sehingga 

merangsang audiens untuk bertahan menontonnya. 

 

2.8.3 Jenis – Jenis Audio Visual 

 Karya audio visual merupakan jenis dan tujuan berbeda-beda, masing-

masing mempunyai ciri khas yang mencerminkan dari bentuk dan tujuan tersebut 

tercipta. Berikut ini adalah jenis-jenis audio visual : 

1. Video Dokumenter (Documentary Videos) 

Video Dokumenter menyajikan realitas melalui berbagai cara dan dibuat 

untuk berbagai macam tujuan, namun harus diakui video dokumenter tidak 

lepas dari tujuan dan fungsinya sebagai video yang menyebarkan informasi, 

pendidikan dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu, contohnya : 

National Geographic, Animal Planet dan Discovery Channel. 

2. Video Cerita Pendek (Short Videos) 

Video cerita pendek biasanya mempunyai durasi 60 menit. Jenis video 

cerita pendek sering dilakukan oleh para mahasiswa jurusan video atau 

kelompok orang yang menyenangi dunia video sebagai tahap latihan, selain itu 

juga ada juga yang khusus memproduksi cerita pendek untuk konsumsi acara 

televisi. 

3. Video Cerita Panjang (Feature-Length Videos) 
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Video cerita panjang merupakan video yang diputar di gedung bioskop, 

film ini merupakan video konsumsi masyarakat yang berfungsi sebagai hiburan 

atau tontonan umum. Video jenis ini mempunyai durasi 60 menit keatas, 

umumnya berdurasi sekitar 100-120 menit. 

4. Video Profil Perusahaan (Corporate Profil) 

Video jenis ini diproduksi untuk keperluan tertentu, misalnya 

memperkenalkan suatu perusahaan tertentu untuk disebarluaskan ke publik, 

selain itu sering dipakai sebagai sarana pendukung dalam suatu presentasi 

perusahaan atau kelompok tertentu. 

5. Video Iklan Televisi (TV Commercial) 

Video jenis ini diproduksi dengan fungsi untuk kepentingan penyebaran 

informasi baik tentang suatu produk (Iklan Produksi) maupun layanan 

masyarakat (Iklan Layanan Masyarakat). 

6. Video Program Televisi (TV Program) 

Video jenis ini merupakan konsumsi acara program televisi dan biasanya 

diproduksi oleh stasiun televisi sendiri atau kerjasama dengan Production 

House. 

7. Video Clip (Music Video) 

Video clip merupakan jenis video yang digunakan oleh para produser 

musik untuk memasarkan produksinya lewat media televisi, jenis ini berdurasi 

singkat berdasarkan panjang lagunya. 

 

3.9 Jenis – Jenis Pergerakan Kamera di Video 
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 Menurut Januarius (2013:32), mengatakan bahwa pergerakan kamera 

merupakan sebuah aktivitas yang bisa ikut membangun dan memperkuat suasana 

dramatis dalam sebuah video yang akan dibuat. Berikut ada beberapa macam 

pergerakan kamera di dalam video diantaranya ada : 

2.9.1 Panning 

 Panning atau pan adalah pengambilan gambar yang dilakukan dengan 

menggerakkan kamera dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya (horizontal) tetapi 

tidak mengubah posisi kamera. Penggunaan dari panning ini dapat menciptakan 

visual yang lebih dinamis dan mempersingkat waktu dalam sebuah kejadian yang 

memiliki hubungan sebab dan akibat. 

2.9.2 Tilting 

 Tilting atau tilt adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan 

menggerakkan kamera dari atas ke bawah ataupun sebaliknya (vertical) tetapi 

tidak mengubah posisi kamera. Gerakan tilting banyak digunakan untuk 

menggiring mata audiens pada aktivitas tertentu tentang adanya suatu hubungan. 

2.9.3 Tracking 

 Tracking atau dolly adalah gerakan kamera yang dilakukan untuk 

menjauhi atau mendekati objek. Pergerakan tracking ini untuk melihat lebih jelas 

emosional yang dikeluarkan oleh objek. 

2.9.4 Zooming 

 Zoom atau zooming adalah pengambilan gambar yang dilakukan dengan 

mengubah ukuran gambar dan sudut pandang antara wide-angle (W) dan 
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telephoto (T) dengan sentuhan tombol. Pergerakan zooming ini digunakan untuk 

mempengaruhi perspektif dalam suatu adegan yang akan digunakan. 

2.9.5 Arching 

 Arc atau arching adalah gerakan kamera yang dilakukan dengan 

mengelilingi objek seperti lingkaran penuh dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 

Pergerakan arching ini digunakan untuk melihat situasi atau kondisi suatu adegan. 

 

 

2.9.6 Pedestal & Crane 

 Pedestal dan crane adalah pengambilan gambar yang dilakukan dengan 

menggunakan alat penyangga seperti jimmy jib. 

2.9.7 Crabbing 

 Crab atau crabbing adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan cara 

lateral atau menyamping, berjajar dengan objek yang sedang berjalan atau berlari. 

 

3.10 Brand 

Menurut American Marketing Association (Kotler 2009:258) 

mendefinisikan merek sebagai: nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau 

kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa 

dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa 

dari pesaing. 

Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam pemasaran adalah 

merek. Terdapat beberapa perbedaan antara produk dengan merek. Produk 
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merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik dan mudah ditiru oleh para 

pesaing. Sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli oleh kosumen, 

memiliki nilai dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara hukum 

sehingga tidak dapat ditiru oleh pesaing. Merek mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap produk yang akan dibeli maka persaingan antar perusahaan 

adalah persaingan persepsi bukan produk (Tjiptono 2011;34). 

 

 

3.11 Tingkatan Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Menurut David Aaker (1991:62), pengukuran tingkat brand awareness dapat 

didasarkan pada pengertian-pengertian yang mencakup tingkatan brand awareness itu 

sendiri, yaitu Brand Recognition (pengenalan merek), Brand Recall (pengenalan 

kembali merek), dan Top of Mind (puncak pikiran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Brand Aware Pyramid 

(Sumber:  David Aaker, 1991:62) 
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 Kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat merek suatu 

produk berbeda tergantung tingkat komunikasi merek atau persepsi pelanggan 

terhadap merek produk yang ditawarkan. Berikut adalah tingkatan dari brand 

awareness : 

1. Unaware of Brand 

 Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, 

dimana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Pada tahapan ini 

pelanggan merasa ragu atau tidak yakin apakah sudah mengenal merek yang 

disebutkan atau belum. Tingkatan ini yang harus dihindari oleh perusahaan. 

2. Brand Recognition 

Tingkatan minimal dari kesedaran merek. Hal ini penting pada saat 

seorang pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. Pada 

tahapan ini, pelanggan mampu mengidentifikasi merek yang akan dibeli. 

3. Brand Recall 

Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan 

seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Pada 

tahap ini pelanggan mampu untuk mengingat merek tersebut tanpa diberikan 

bantuan. 

4. Top of Mind 

Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan 

pengingatan dan dia dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek yang 

paling banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. Dengan kata 
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lain, pada tahapan ini pelanggan mengingat merek utama sebagai yang pertama 

kali muncul dipikiran saat berbicara mengenai kategori produk tertentu. 

 

3.12 Brand Recall 

Brand Recall (pengingatan kembali merek) atau tingkatan pengingatan 

kembali merek tanpa bantuan (unaided call) karena konsumen tidak perlu dibantu 

untuk mengingat merek. Pengukuran pengenalan merek tanpa bantuan lebih sulit 

dibandingkan pengenalan merek dengan bantuan. 

Menurut Aaker (1991:62), Brand recall adalah pengingatan kembali 

merek - merek yang dicerminkan dengan merek pembanding yang teringat oleh 

responden. Berbeda dengan brand recognition, brand recall hanya membutuhkan 

pengulangan/penyebutan ulang untuk mengingat merek produk. Hal ini biasanya 

digunakan untuk strategi terhadap merek yang sudah lama berdiri dan sempat 

mengalami masa kejayaan namun akhirnya surut akibat suatu peristiwa yang 

mengalaminya. 

Sebagai contoh yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai sentra 

kerajinan kulit Tanggulangin yang dulunya tidak pernah sepi pengunjung namun 

sekarang sentra wisata ini berkurangnya kunjungan wisatawan akibat peristiwa 

semburan lumpur Lapindo sehingga kesadaran masyarakat akan adanya tempat 

tersebut pun mulai berkurang. Brand recall merupakan salah satu upaya yang cocok 

digunakan karena posisi tempat ini dulunya tidak pernah sepi pengunjung dan sudah 

dikenal banyak orang, namun kesadaran masyarakat akan adanya tempat tersebut 

mulai surut, sehingga perlu adanya solusi untuk upaya brand recall tempat tersebut 

dengan menggunakan media komunikasi berupa video promosi. 
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3.13 Media Sosial 

 Media sosial merupakan media yang menawarkan digitalisasi, 

konvergensi, interaktivitas, dan pengembangan jaringan pembuatan pesan dan 

penyampaian pesannya. Kemampuanya menawarkan interaktifitas ini 

memungkinkan pengguna dari media sosial memiliki pilihan informasi apa yang 

ingin dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan 

serta melakukan pilihan - pilihan yang diinginkannya. Kemampuan menawarkan 

suatu interaktivitas inilah yang merupakan konsep sentral dari pemahaman 

tentang media sosial. (Flew,2002: 11-22) 

Media sosial/social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial 

merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam 

media baru sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari Wikipedia, didefinisikan 

sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 

forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media 

sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial).  

2.13.1 Karakteristik Media Sosial 

 Media sosial memiliki beberapa karakteristik khusus. Menurut Hadi 

Purnama (2011:110) diantara karakteristik khusus media sosial adalah: 

1. Jangkauan (reach) : Daya jangkauan media sosial yang bisa meliputi skala 

khalayak kecil hingga khalayak global. 
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2. Aksesbilitas (accesbility) : Media sosial lebih mudah diakses publik 

dengan biaya yang lebih terjangkau. 

3. Pengguanaan (usability) : Media sosial relatif lebih mudah digunakan 

karena tidak memerlukan ketrampilan dan pelatihan khusus. 

4. Aktualitas (immediacy) : Media Sosial dapat memancing respon khalayak 

lebih cepat. 

5. Ketetapan (permanence) : Media sosial dapat menggantikan komentar 

secara instant atau mudah melakukan proses pengeditan. 

 Keterkaitan dalam pembahasan ini peneliti menggunakan media sosial 

sebagai media publikasi dikarenakan pembahasan ini bertujuan untuk bisa 

merubah mindset dan mengingatkan kembali kepada khalayak bahwa sentra 

kerajinan kulit Tanggulangin masih hidup.  

2.13.2 Jenis – Jenis  Media Sosial  

 Menurut Mayfield yang di kutip oleh Muhammad Badri (2011:133) 

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

terus terjadi. Media sosial yang ada saat ini : 

1. Jejaring sosial seperti Facebook, MySpace dan Bebo. Situs ini 

memungkinkan orang untuk membantu halaman web pribadi dan 

terhubung dengan teman - temannya untuk bebagi konten komunikasi. 

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

dengan pemuatan tulisan terbaik, yaitu tulisan terbaru ada di halaman 

terdepan. 
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3. Wikis seperti Wikipedia dan Ensiklopedia online website. Wikis 

memperoleh siapa saja utuk mengisi atau mengedit informasi didalamnya, 

bertindak sebagai sebuah dokumen atau database komunal. 

4. Podcasts, menyediakan file-file audio dan video dengan berlangganan 

melalui layanan seperti Itunes dari Apple. 

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

sudah ada sebelum media sosial dan menjadi komunitas online yang kuat 

dan populer. 

6. Komunitas konten seperti Flickr (untuk berbagi foto), Delicious (link 

bookmarked) dan Youtube (video). Komunitas ini mengatur dan berbagi 

jenis konten tertentu. 

7. Microblogging, situs jejaring sosial dikombinasikan blog, dimana 

sejumlah kecil konten (update) didistribusikan secara online dan melalui 

jaringan mobile phone, Twitter adalah pemimpin layanan ini. 

Dari uraian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa media sosial 

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

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

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

menggunakan Facebook, Instagram dan Youtube sebagai bahan penelitian. 

 

2.14  Facebook 

 Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, situs jejaring sosial 

menjadi tren baru dalam kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali pada 
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masyarakat Indonesia. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi yang ada dalam 

Facebook salah satunya adalah memperoleh pertemanan baru, serta kemudahan 

dalam mengakses situs - situs jejaring sosial tersebut menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan situs jejaring sosial menjadi sangat digemari oleh masyarakat. 

Facebook.com diluncurkan pertama kali pada 4 Februari 2004 oleh Mark 

Zuckerberg yang terpaksa drop out dari Universitas Harvard karena sibuk dengan 

proyek Facebook. Facebook menjadi salah satu situs jejaring sosial yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Hasil Survei Pengguna Facebook Aktif Terbesar  

(Sumber : Hootsuite) 

 Menurut survei yang dilakukan oleh https://hootsuite.com/id/, Indonesia 

menjadi negara terbesar keempat setelah Brazil sebagai pengguna Facebook yang 

masih aktif terbanyak, yaitu mencapai 111 juta pengguna. Melihat kenyataan 

bahwa Facebook adalah salah satu jejaring sosial yang paling banyak digunakan 

oleh masyarakat Indonesia, maka tidak mengherankan apabila media Facebook 

https://hootsuite.com/id/
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dapat menjadi sebuah peluang bisnis sekaligus menjadi alat pemasaran produk 

yang sangat potensial.  

2.14.1 Fungsi Facebook Sebagai Media Promosi 

 Facebook memberikan tempat untuk bertemu dan berkomunikasi antara 

seorang pengguna dengan pengguna lainnya. Dengan semakin banyaknya 

pengguna yang berkumpul itulah, Facebook kemudian menawarkan tempat iklan 

kepada para pengguna dalam memasarkan atau promosi suatu produk/jasanya. 

Ada keramaian ada pula banyak calon pembeli. Peluang bisnis kemudian muncul 

yaitu dengan cara memberikan penawaran bisnis untuk prospek berkumpul dan 

melakukan kegiatan yang terjadi di Facebook, selain itu Facebook juga dapat 

sekaligus menjadi media promosi industri kreatif yang sangat mudah dan murah 

karena dapat menjangkau pasar hingga seluruh dunia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 : Hasil Survei Perilaku Pengguna Internet Indonesia  

(Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

Kejelian melihat peluang promosi menggunakan Facebook sebagai media 

publikasi dipilih oleh peneliti. Karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan 
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oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, bahwa konten media sosial yang 

sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia yaitu Facebook mencapai 71,6 juta. 

Hal itu menunjukkan bahwa media sosial Facebook jauh lebih unggul dari pada 

media sosial media lainnya. 

Namun jika melihat dari segi umur, penggunaan media sosial Facebook di 

Indonesia pada umur18-24 tahun mencapai cukup banyak dengan 45 juta 

pengguna aktif, umur 25-34 tahun mencapai 39 juta pengguna aktif, umur 13-17 

tahun mencapai 23 juta pengguna aktif, dan seterusnya. 

 

Gambar 2.7 : Hasil Survei Pengguna Facebook Berdasarkan Umur 

(Sumber : Hootsuite) 

 

 

2.15 Instagram 

 Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi – 

bagikan foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari Facebook 

yang memungkinkan teman Facebook kita follow akun Instagram kita. Makin 

populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagikan 
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foto/video membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut 

mempromosikan produk – produknya lewat Instagram. Media sosial Instagram 

adalah suatu alat penyampaian pesan (aplikasi) untuk bisa berkomunikasi dengan 

khalayak secara luas dengan saling berbagi foto atau video, yang didalamnya juga 

terdapat fitur – fitur lain seperti promote, insights, explore, direct message, 

comment, love, dll. 

 

 

 

2.16 Youtube 

 Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer 

yang didirikan tiga orang bekas karyawan Paypal. Chad Hurley, Steven Chen, dan 

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

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

menonton dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya klip video di Youtube 

adalah klip musik (video klip), film, TV, serta video buatan penggunanya sendiri. 

Format video yang digunakan 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 Jawed Karim video berdurasi 

19 detik itu diberi judul “Me at the zoo”. Makin cepatnya akses internet dan 

murahnya perangkat perekam video dianggap salah satu faktor membuat Youtube 

sangat populer. Raksasa pencari internet Google mengendus pasar video online 

dan membeli situs Youtube ini dengan harga US$ 1,65 miliar pada tahun 2006. 
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Keterkaitan dalam pembahasan ini peneliti menggunakan Youtube karena 

platform tersebut mempunyai daya cakup yang sangat luas dan semua orang dapat 

mengakses dengan sangat mudah, serta dapat membagikan ke media sosial 

lainnya. Hal ini juga disadari oleh pihak pengelola Sentra IKM Tanggulangin 

bahwa di era sekarang ini teknologi sudah cukup berkembang dan banyaknya 

aplikasi – aplikasi media publikasi yang dapat membantu dalam menyebarkan 

sebuah informasi kepada khalayak khususnya para viewers (penonton), selain itu 

pengguna Youtube di Indonesia cukup banyak, sehingga penyebaran informasi 

melalui Youtube ini terbilang efektif dan efisien.  

Menurut Jeffelery (2016, 3) menjelaskan mengenai fungsi Youtube adalah 

sebagai berikut : 

1. Mencari video klip favorit (trending). 

2. Mencari trainer video yang mau di download. 

3. Streaming video. 

4. Sebagai piranti bisnis marketing mendapatkan uang dollar ($) dari Youtube 

dengan Youtube Adsense. 

 

2.17 Teori Warna 

Warna termasuk salah satu unsur keindahan dalam seni dan desain selain 

unsur – unsur visual yang lain (Sulasmi Darma Prawira, 1989: 4). Lebih lanjut, 

Sadjiman Ebdi Sanyoto (2005: 9) mendefinisikan warna secara fisik dan 

psikologis. Warna secara fisik adalah sifat cahaya yang dipancarkan, sedangkan 

secara psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Ali Nugraha 
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(2008: 34) mengatakan bahwa warna adalah kesan yang diperoleh mata dari 

cahaya yang dipantulkan oleh benda – benda yang dikenai cahaya tersebut. 

Selanjutnya, Endang Widjajanti Laksono (1998: 42) mengemukakan bahwa warna 

merupakan bagian dari cahaya yang diteruskan atau dipantulkan. Terdapat tiga 

unsur yang penting dari pengertian warna, yaitu benda, mata dan unsur cahaya. 

Secara umum, warna didefinisikan sebagai unsur cahaya yang dipantulkan oleh 

sebuah benda dan selanjutnya diintrepetasikan oleh mata berdasarkan cahaya yang 

mengenai benda tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 : Contoh Lingkaran Warna  

(Sumber : Nirmana Elemen – Elemen Seni dan Desain) 

 

Pada tahun 1831, Brewster (Ali Nugraha, 2008: 35) mengemukakan teori 

tentang pengelompokan warna. Teori Brewster membagi warna – warna yang ada 

di alam menjadi empat kelompok warna, yaitu warna primer, sekunder, tersier, 

dan netral. Kelompok warna mengacu pada lingkaran warna teori Brewster 

dipaparkan sebagai berikut: 

1.  Warna Primer 
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 Warna primer adalah warna dasar yang tidak berasal dari campuran dari 

warna – warna lain. Menurut teori warna pigmen dari Brewster, warna primer 

adalah warna – warna dasar (Ali Nugraha, 2008: 37). Warna – warna lain 

terbentuk dari kombinasi warna – warna primer. Menurut Prang, warna primer 

tersusun atas warna merah, kuning, dan hijau (Ali Nugraha, 2008: 37, Sulasmi 

Darma Prawira,1989: 21). Akan tetapi, penelitian lebih lanjut menyatakan tiga 

warna primer yang masih dipakai sampai saat ini, yaitu merah seperti darah, 

biru seperti langit/laut, dan kuning seperti kuning telur. Ketiga warna tersebut 

dikenal sebagai warna pigmen primer yang dipakai dalam seni rupa. 

Secara teknis, warna merah, kuning, dan biru bukan warna pigmen primer. 

Tiga warna pigmen primer adalah magenta, kuning, dan cyan. Oleh karena itu, 

apabila menyebut merah, kuning, biru sebagai warna pigmen primer, maka 

merah adalah cara yang kurang akurat untuk menyebutkan magenta, sedangkan 

biru adalah cara yang kurang akurat untuk menyebutkan cyan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Contoh Warna Primer 

(Sumber : Nirmana Elemen-Elemen Seni dan Desain) 

2. Warna Sekunder 
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Warna sekunder merupakan hasil campuran dua warna primer dengan 

proporsi 1:1. Teori Blon (Sulasmi Darma Prawira, 1989: 18) membuktikan 

bahwa campuran warna – warna primer menghasilkan warna – warna 

sekunder. Warna jingga merupakan hasil campuran warna merah dengan 

kuning. Warna hijau adalah campuran biru dan kuning. Warna ungu adalah 

campuran merah dan biru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Contoh Warna Primer dan Sekunder 

(Sumber : Nirmana Elemen-Elemen Seni dan Desain) 

3. Warna Tersier 

Warna tersier merupakan campuran satu warna primer dengan satu warna 

sekunder. Contoh, warna jingga kekuningan didapat dari pencampuran warna 

primer kuning dan warna sekunder jingga. Istilah warna tersier awalnya 

merujuk pada warna – warna netral yang dibuat dengan mencampur tiga warna 
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primer dalam sebuah ruang warna. Pengertian tersebut masih umum dalam 

tulisan – tulisan teknis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 : Contoh Warna Tersier 

(Sumber : Nirmana Elemen-Elemen Seni dan Desain) 

Sifat warna digolongkan menjadi dua golongan ekstrem yaitu warna  

hangat dan warna dingin (Sulasmi Darma Prawira, 2002: 33) dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

a. Warna hangat merupakan warna yang memiliki sifat dan pengaruh 

energik, terang, menyenangkan, merangsang, bergairah, dan menarik 

perhatian. 

b. Warna dingin merupakan warna yang memberikan impresi tenang dan 

mempunyai efek menenangkan, serta arahnya makin menambah tenggalam 

dan depresi.  
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Gambar 2.12 : Teori Warna Berdasarkan Klasifikasi Warna 

(Sumber : Studio Binder) 

Menurut Brewster (1831) terdapat beberapa klasifikasi warna antara lain : 

a. Warna monokromatik 

Warna monokromatik merupakan perpaduan beberapa warna yang 

bersumber dari satu warna dengan nilai dan intensitas yang berbeda.  

 

 

b. Warna komplementer  

Warna komplementer adalah dua warna yang saling berseberangan 

(memiliki sudut 180°) di lingkaran warna. Dua warna dengan posisi 

kontras komplementer menghasilkan hubungan kontras paling kuat. 

c. Warna analogus  

Warna analogus merupakan kombinasi dari warna-warna terdekat.  

d. Warna triad komplementer  

Warna triad komplementer adalah tiga warna di lingkaran warna yang 

membentuk segitiga sama kaki dengan sudut 60°. 
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Gambar 2.13 : Teori Warna Berdarsarkan Dimensi Warna 

(Sumber : Studio Binder) 

Dimensi warna merupakan sifat – sifat dasar dari warna itu sendiri. Warna 

dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu : 

1.  Hue, berkait dengan panas-dinginya warna, termasuk didalamnya warna 

primer, sekunder dan tersier.  

2. Value, berkait dengan terang-gelapnya warna, menunjukkan kulitas sinar 

yang direfleksikan oleh sebuah warna atau menunjukkan gelasp terangnya 

warna, dilakukan dengan menambahkan warna putih atau hitam.  

3. Saturation, berkait dengan cerah-suramnya warna, menunjukkan kuat-

lemahnya warna. Pengurangan intensitas dicapai dengan mencampur atau 

menambah warna murni dengan warna-warna setral seperti putih, hitam, 

abu-abu atau dengan warna-warna komplemen. 

 

2.18  Teori Tipografi 

Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf, type family (huruf 

dalam suatu keluarga) yang digunakan, dan alternatif huruf yang digunakan dalam 

berbagai media. 

Dalam buku pengantar Desain Komunikasi Visual (Adi Kusrianto, 191) 

Lazlo Maholy berpendapat bahwa tipografi adalah alat komunikasi. Oleh karena 

itu tipografi harus bisa berkomunikasi dalam bentuknya yang paling kuat, jelas, 

dan terbaca (legibility). Eksekusi terhadap desain tipografi dalam merancang 

grafis pada aspek legibility akan mencapai hasil yang baik bila melalui proses 
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investigasi terhadap makna naskah, alasan kenapa naskah perlu dibaca, dan siapa 

yang membacanya. 

 

 

 

 

2.18.1 Jenis – Jenis Tipografi 

Untuk sebuah desain, pemakaian tipografi haruslah tepat. Menurut buku 

Tipografi dalam Desain Grafis (Danton Sihombing, 2001) dalam beberapa 

literatur tipografi, rupa huruf dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi yang 

berguna untuk mempermudah mengidentifikasi rupa huruf tersebut. Berdasarkan 

klasifikasi yang umum dan sering dipakai, rupa huruf digolongkan menjadi : 

1. Roman, pada awalnya adalah kumpulan huruf kapital seperti yang biasa 

ditemui di pilar dan prasasti Romawi, namun kemudian definisinya 

berkembang menjadi seluruh huruf yang mempunyai ciri tegak dan 

didominasi garis lurus kaku. 

2. Serif, dengan ciri memiliki serif di ujungnya. Sehingga membantu 

keterbacaan. Font – font ini mencerminkan kualitas dan ketegasan. Surat 

kabar dan majalah sering sekali menggunakan font ini sebagai main 

tipografinya. 

3. Egyptian, atau popular dengan sebutan slab serif. Cirinya adalah 

kaki/sirip/serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan 
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yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, 

kekar dan stabil. 

4. Sans Serif, dengan ciri tanpa sirip/serif, dan memiliki ketebalan huruf yang 

sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini 

adalah modern, kontemporer dan efisien. 

5. Script, merupakan goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau 

pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan 

adalah sifat pribadi dan akrab. 

Gambar 2.14 : Jenis – Jenis Tipografi 

(Sumber : Dumetschool)  
 

2.19 Storyboard 

 Pengertian storyboard menurut Halas (dalam Sutopo, 2003:36) merupakan 

rangkaian gambar manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga 

menggambarkan suatu cerita. Jenis ini banyak digunakan untuk storyboard 

pembuatan film. Sedangkan storyboard menurut Luther (dalam Sutopo, 2003: 36) 

merupakan deskripsi dari setiap scene yang secara jelas menggambarkan objek 

multimedia serta perilakunya. 
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 Sedangkan menurut Indah Rahmawati dan Dodoy Rusnandi (2011 : 72), 

Storyboard adalah rangkaian gambar ilustrasi yang berusaha menjelaskan bahasa 

tulisan skenario ke dalam bahasa visual. Selama proses praproduksi, perancangan 

yang berhubungan dengan visualisasi yang akan dibuat membutuhkan Storyboard 

sebagai media terpadu. 

 Pengerjaan storyboard dimulai dari pengsketsaan manual sampai 

digitaling (proses digital) menggunakan software Adobe Photoshop dan Microsoft 

Word untuk pengetikan keterangan yang dibutuhkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pembahasan dalam bab ini terfokus kepada metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, serta proses penelitian dan 

perancangan dalam Perancangan Video Promosi Kerajinan Kulit Tanggulangin 

Sebagai Upaya Brand Recall. 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun laporan penelitian ini 

adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (L.J. Moleong, 2011:4), 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata 

tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, 

metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Syaodih Nana 

(2007:60), adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

persitiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Metode kualitatif dipiih untuk dapat menganalisis 

dan mengungkapkan latar ilmiah dari suatu objek penelitian. Setelah itu, 

pengumpulan data – data nantinya akan di klasifikasikan menjadi sebuah konsep 

ide visual dari perancangan. Dalam mengumpulkan, mengungkapkan berbagai 

masalah, dan tujuan yang hendak dicapai maka penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2008:15), bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti 
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berperan sebagai instrumen kunci. Sementara itu menurut Nawawi dan Martini 

(1994:73) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan 

suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta – fakta yang 

tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya 

pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta – fakta historis tersebut. Selain 

itu studi deskriptif menurut Winarno (Dadang Supardan, 2000:103) adalah suatu 

penelitian yang tertuju pada masalah yang ada di masa sekarang. 

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan data 

yang mendalam dan valid, serta suatu data yang mengandung makna. Metode 

kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan 

informan, objek dan subjek penelitan. Dalam penelitian ini, dilakukan proses 

wawancara secara langsung dengan narasumber dan mengumpulkan berbagai 

materi atau bahan yang berkaitan dengan Perancangan Video Promosi Kerajinan 

Kulit Tanggulangin Sebagai Upaya Brand Recall. 

 

3.2 Unit Analisis 

Menurut Sujoko S Efferin (2004:55) Unit analisis merupakan satuan 

terkecil dari objek penelitian yang diinginkan oleh peneliti sebagai klasifikasi 

pengumpulan data. Sedangkan definisi unit analisis menurut Uma Sekaran 

(2006:248) Unit analisis adalah tingkat pengumpulan data yang dikumpulkan 

selama analisis data. 
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Maka yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu 

yang diperhitungkan sebagai subyek atau sasaran penelitian (sasaran yang 

dijadikan analisis atau fokus yang diteliti). Unit analisis suatu penelitian dapat 

berupa benda, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan 

fokus penelitiannya. 

3.2.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti bisa suatu atribut 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek pada 

penelitian ini adalah kerajinan kulit Tanggulangin. 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian bisa suatu individu, benda, atau 

organisme. Memilih subjek penelitian sangat penting dalam perancangan ini, 

karena data yang diperoleh selama dilapangan setelah terkumpul, kemudian data 

diolah dan dianalisis menurut subjek penelitian. Dari ketentuan tersebut, maka 

subjek yang dianggap memenuhi karakteristik diatas adalah sebagai berikut : 

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Sidoarjo, merupakan 

pelaksana urusan pemerintahan menangani hal yang berhubungan  di 

bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Sebagai narasumber yang 

memiliki informasi perkembangan dan potensi sentra wisata belanja 

Tanggulangin. 
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b. Pengurus/Staff Koperasi Intako, merupakan induk koperasi Tanggulangin 

dan merupakan toko pertama yang keberadaannya dikenal sangat luas.  
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c. Pemilik IKM (owner), sebagai narasumber yang memiliki informasi 

mengenai berbagai aneka jenis produk kerajinan kulit 

d. Pengrajin, sebagai narasumber yang memiliki informasi mengenai proses 

produksi 

3.2.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang berkaitan tentang perancangan video promosi 

kerajinan kulit adalah di Kecamatan Tanggulangin. 

3.2.4 Perencanaan Penelitian 

Perencanaan penelitian merupakan pola yang paling penting pada 

penelitian karena perancangan harus disusun secara logis dan sistematis. Hal ini 

bertujuan untuk memberi solusi permasalahan dalam perancangan video promosi 

kerajinan kulit Tanggulangin sebagai upaya brand recall. 

Proses perancanaan penelitian ini dilakukan beberapa tahap, diantaranya : 

1. Laporan Riset 

Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak – 

banyaknya terhadap permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini bertujuan 

untuk menambah informasi bagi peneliti dan berfungsi sebagai bahan yang 

menunjang dalam proses implementasi karya. 

2. Identifikasi Masalah 

Setelah mendapatkan data dari hasil riset, lalu dilakukan identifikasi sesuai 

dengan data yang diperoleh sehingga terlihat permasalahan yang dihadapi, 



48 
 

 
 

yakni sentra wisata kerajinan kulit Tanggulangin sudah mulai terlupakan 

oleh pengunjungnya. 

3. Ide dan Gagasan 

Pada tahapan ini hasil dari serangkaian identifikasi yang sudah dilakukan, 

didapatkan sebuah ide dan gagasan dari permasalahan yang ada. Ide dan 

gagasan tersebut muncul karena adanya fenomena mengenai sentra wisata 

belanja yang sudah mulai ditinggalkan pengunjungnya. Maka dengan 

begitu peneliti mencari solusi yang tepat, kemudian dijadikan sebuah 

acuan dalam pembuatan video promosi. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang akurat sehingga informasi yang diperoleh 

dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dikumpulkan memiliki peranan yang 

penting untuk bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam perancangan 

video promosi kerajinan kulit Tanggulangin sebagai upaya brand recall. 

3.3.1 Pengamatan (Observation) 

 Menurut Arikunto (2006:124) observasi adalah mengumpulkan data atau 

keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha - usaha pengamatan 

secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Metode observasi seperti yang 

dikatakan Hadi dan Nurkancana (dalam Suardeyasasri,2010:9) adalah suatu 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung pada tempat yang diamati.  
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Dalam perancangan ini peneliti melakukan observasi di sentra 

Tanggulangin tepatnya di sentra Tanggulangin. Sedangkan objek yang akan 

diamati meliputi pemilik usaha kerajinan kulit (owner), pengrajin, dan Pembeli. 

Observasi ini bertujuan agar peneliti mengetahui kondisi dan pengembangan dari 

sentra kerajinan kulit Tanggulangin, kemudian informasi tersebut nantinya bisa 

digunakan sebagai bahan permasalahan yang menghasilkan sebuah solusi. Mulai 

dari sejarah singkat mengenai Tanggulangin, kondisi lingkungan, data penjualan, 

sampai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. 

3.3.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek 

(pelaku/narasumber). Tujuan wawancara ini untuk mengumpulkan informasi yang 

kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. 

(Sulistyo Basuki, 2006:173) 

Dalam perancangan video promosi ini wawancara dilakukan berkaitan 

dengan subjek penelitian. Wawancara bersifat mendalam (in-depth) dilakukan 

kepada beberapa narasumber yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

yang bernama Ibu Fenny Apridawati, Ketua Koperasi Intako yang bernama Bapak 

Ainur Rofik, pengelola IKM Bapak Sukhaini (UD Mega Cipta), dan pengrajin 

yang dianggap dapat memberi informasi dan mendukung perancangan penelitian 

ini. 

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fenny Apridawati untuk 

mengetahui mengenai sejarah Tanggulangin, upaya promosi, faktor – faktor yang 
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menyebabkan penurunan omset, hingga solusi untuk Tanggulangin supaya ramai 

kembali seperti sedia kala. Lalu, wawancara dengan Bapak Ainur Rofik mengenai 

produk – produk Tanggulangin yang ada di Intako, produk unggulan, perjalanan 

Intako dalam memajukan Tanggulangin, dampak kejadian lumpur lapindo. 

Kemudian, wawancara dengan Bapak Wiko pertanyaan yang diajukan mengenai 

produk yang ada di toko, proses produksi sampai dengan proses distribusi, upaya 

promosi, karir perjalanan, ciri khas produk. Setelah itu, wawancara kepada 

pengrajin untuk menanyakan seputar cara pembuatan kerajinan kulit, 

ketrampilan/teknik khusus, dan bahan dasar yang digunakan. 

Wawancara yang dilakukan oleh beberapa sumber terkait ini dilakukan 

supaya hasil wawancara tersebut akurat dan dapat memenuhi informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

3.3.3 Dokumentasi (Documentation) 

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai 

upaya memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang 

tersimpan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  

Dokumentasi berupa foto/video yang diambil adalah suasana kondisi dan 

hal – hal yang berkaitan mengenai sentra industri Tanggulangin, hal ini 

dikarenakan objek penelitian terkait dengan kerajinan kulit yang sebagian besar 

sebagai profesi masyarakat kecamatan Tanggulangin. Kemudian, dokumentasi 

dilakukan pada beberapa produk – produk Tanggulangin, hal ini bertujuan agar 

mengerti ciri khas motif/desain produk yang dimiliki oleh tiap – tiap IKM. Selain 

itu, dokumentasi dilakukan pada tahap pembuatan kerajinan kulit, hal ini 
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bertujuan agar mengerti proses awal dalam membuat sebuah kerajinan kulit 

sampai selesai. 

 

 

3.3.4 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang informasinya 

diperoleh dari beberapa sumber buku, jurnal, arsip, laporan, referensi, dan 

internet, serta bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan atau 

mengutip pendapat para ahli yang ada dengan tujuan sebagai literatur penunjang 

dan dapat dijadikan sebagai acuan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

akan diteliti. 

Studi literatur yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

mempelajari beberapa sumber buku, jurnal, arsip, laporan, referensi, dan internet. 

Buku yang dipelajari dalam studi literatur ini adalah buku milik Lexy J. Moleong 

yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatis Edisi Revisi”, buku milik Giuseppe 

Cristiano yang berjudul “Visual Dictionary of Storyboard”, buku milik Surianto 

Rustan yang berjudul “Mendesain Logo”, buku milik Morrisan A.M yang 

berjudul “Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu”. Sedangkan yang berasal 

dari laporan yaitu laporan Tugas Akhir milik mahasiswa STIKOM Surabaya yang 

bernama Edwind Adryan Siswanto yang berjudul “Perancangan Promosi Wisata 

Negeri Atas Angin Berbasis Videografi Sebagai Upaya Pengenalan Pariwisata 

Kabupaten Bojonegoro. Dan dari beberapa sumber yang ada di internet seperti, 

Wikipedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, E-book, dan Support.Google.com.  
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Studi literatur yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai cara untuk 

mendapatkan beberapa sumber dan data yang berkaitan dengan judul penelitian, 

sehingga dapat memperkuat dalam penulisan laporan. Hal ini juga bertujuan untuk 

memperjelas penulisan agar tidak salah persepsi pada saat membaca sebuah 

laporan. 

3.3.5 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor yang dilakukan oleh peneliti adalah menjelaskan 

kemiripan seperti konsep, teknik, dan lain – lain. Untuk memperkuat ide dan 

konsep yang akan diadaptasikan pada video promosi yang akan dirancang, maka 

dilakukan kajian terhadap karya video yang sejenis. 

Studi kompetitor yang dipilih yaitu dari channel Youtube yakni 

MANARITA 13, dengan videonya yang berjudul “Dokumenter Manding”. Pada 

video tersebut membahas mengenai sejarah desa Manding, karir perjalanan, 

bahkan sampai perlindungan merk. Tidak hanya itu, video tersebut menunjukkan 

visual suasana desa wisata Manding, showroom tiap – tiap IKM, dan proses 

pembuatan kerajinan kulit.  

 

3.4  Teknik Analisis Data 

 Menurut Bogdan, Robert dan Biklen (Emzir, 2010: 85) analisis data 

merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, 

catatan lapangan, dan materi – materi lain yang telah dikumpulkan untuk 

pemahaman mengenai materi – materi. Analisis data bertujuan untuk menyusun 

data dalam cara yang bermakna sehingga mudah dipahami. 
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 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada 

konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu interactive model yang 

mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu mulai dari reduksi data, 

penyajian data sampai dengan penarikan kesimpulan. 

3.4.1 Reduksi Data 

 Reduksi data adalah memilih, merangkum, serta memfokuskan pada hal – 

hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

mempermudah peneliti dalam proses merancang video promosi dan 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, lalu membuang 

data – data yang tidak diperlukan. 

 Pada reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pemilihan 

terhadap hal – hal yang berkaitan dengan aspek – aspek penting dalam proses 

perancangan video promosi kerajinan kulit Tanggulangin. Setelah itu, peneliti 

mereduksi data yang dianggap penting dan menunjang penelitian, kemudian 

membuang data – data yang tidak diperlukan. 

3.4.2 Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan upaya peneliti dalam melakukan paparan 

temuan dalam bentuk kategorisasi dan pengelompokan. Data – data yang saling 

berhubungan kemudian dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok – kelompok 

data yang selanjutnya akan disimpulkan. 

 Penyajian data yang dilakukan yaitu dengan cara memaparkan dalam 

bentuk skema perancangan video promosi kerajinan kulit Tanggulangin, yang 

akan menjelaskan proses pembuatan video promosi tersebut mulai dari tahap 
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pengumpulan data sampai pada tahap proses editing video promosi kerajinan kulit 

Tanggulangin. 

 

3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

 Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang 

dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah yang 

terakhir dilakukan peneliti. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan yaitu dengan cara mengambil 

kesimpulan dan melakukan verifikasi berdasarkan hasil dari proses pengumpulan 

data yang sudah dilakukan, kemudian akan dipakai hingga mendapatkan keywords 

yang mendukung dalam perancangan video promosi kerajinan kulit Tanggulangin. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

 Dalam bab ini, pembahasan lebih difokuskan kepada hasil pengamatan 

peneliti dalam perancangan karya, observasi data serta teknik pengolahannya, dan 

strategi kreatif dalam Perancangan Video Promosi Kerajinan Kulit Tanggulangin 

Sebagai Upaya Brand Recall. 

4.1.1  Hasil Observasi  

Observasi dilakukan oleh penulis selama kurang lebih 1 bulan dimulai 

pada tanggal 22 April - 25 Mei yakni di sentra wisata Tanggulangin. Observasi ini 

difokuskan mengenai kondisi dan perkembangan yang ada dilapangan. Mulai dari 

kondisi lingkungan, potensi – potensi yang dimiliki hingga faktor yang 

mempengaruhi dalam perkembangannya.  

Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung data – data yang 

berkaitan dengan kondisi di lapangan dan berusaha menggali potensi – potensi 

yang terdapat pada sentra wisata Tanggulangin. Berdasarkan hasil observasi 

peneliti menyimpulkan bahwa sentra wisata Tanggulangin sangat memiliki 

potensi baik dari lokasi, produk, keadaan sosial masyarakatnya yakni sebagai 

bagian dari Perancangan Video Promosi Kerajinan Kulit Tanggulangin Sebagai 

Upaya Brand Recall. Meskipun sentra wisata Tanggulangin memiliki potensi 

tersebut, peneliti belum melihat adanya media komunikasi dalam bentuk video 

promosi yang dilakukan pada sentra wisata Tanggulangin untuk menarik minat 

wisatawan. 
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4.1.2  Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud – maksud tertentu yang di 

ucapkan peneliti dan berhadapan langsung kepada informan untuk mendapatkan 

informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan 

permasalahan penelitian (Moleong 2011:135). Dalam wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap sejumlah narasumber, terjadi proses tanya jawab secara 

mendalam mengenai informasi yang bersangkutan dengan Perancangan Video 

Promosi Kerajinan Kulit Tanggulangin Sebagai Upaya Brand Recall.  

1.   Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo 

Berdasarkan wawancara dilakukan pertama kali kepada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo tujuannya untuk mendapatkan informasi 

yang mendalam dan terpercaya. Fenny Apridawati selaku Kepala Disperindag 

Sidoarjo mengatakan bahwa sentra wisata Tanggulangin mengalami perjalanan 

yang cukup menakjubkan. Industri yang sudah dimulai sejak tahun 1939 yang 

mulanya beranggotakan 27 orang. Hingga pada tahun 1990 sampai dengan tahun 

2005 merupakan masa kejayaan dimana kawasan tersebut mulai dikenal bahkan 

jumlah pendapatan yang diperoleh pada saat itu sekitar 13 miliar.  

Namun semenjak terjadinya peristiwa semburan lumpur panas Lapindo 

yang terjadi pada tahun 2006, pengunjung yang datang ke sentra wisata 

Tanggulangin menurun drastis. Luapan lumpur menghambat akses utama menuju 

ke Tanggulangin, namun masih bisa diakses dengan menggunakan kendaraan 

bermotor. Bahkan akibat dari luapan lumpur Lapindo yakni hampir 70% pengrajin 
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di Tanggulangin gulung tikar. Beberapa diantara mereka masih bertahan dan 

hanya mengandalkan pesanan saja. 

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan menurunnya pengunjung Sentra 

wisata Tanggulangin ini yaitu pemberitaan media massa bahwa luapan lumpur 

Lapindo sudah menggenang di kawasan tersebut sehingga memunculkan persepsi 

kepada masyarakat Sentra wisata Tanggulangin tenggelam atau sudah tiada. 

Padahal jarak dari pusat semburan lumpur Lapindo dengan Tanggulangin masih 4 

sampai 5 kilometer dan sampai sekarang kawasan tersebut sama sekali belum 

tersentuh pekatnya lumpur.  

Namun perbaikan perekonomian terus diupayakan oleh pemerintah dan 

juga koperasi Intako. Banyak usaha yang sudah dilakukan diantaranya dengan 

membuka sebuah event pasar wisata pada tahun 2011 oleh pihak pemerintah, 

melaksanakan acara Tanggulangin Fair pada tahun 2008, 2010, 2016 oleh pihak 

koperasi Intako. Mengikuti pameran baik didalam negeri maupun diluar negeri. 

Tidak hanya itu, dari pihak pemilik usaha sendiri juga terus memperbaiki 

usahanya masing – masing dengan menyambung komunikasi dengan para 

pelanggan lama atau biasa disebut dengan strategi jemput bola. 

2. Pengurus/staff Koperasi Intako 

Wawancara mendalam juga dilaksanakan kepada bapak Ainur Rofiq 

selaku Ketua Koperasi Intako. Menurutnya pengembangan masih terus dilakukan 

sampai saat ini dari pihak Intako. Walaupun sedikit demi sedikit namun 

Tanggulangin memiliki potensi yang sangat besar sehingga mampu bersaing 

dengan tempat wisata belanja lain baik di Sidoarjo sendiri maupun di luar 
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Kabupaten Sidoarjo, salah satunya usaha yang pernah dilakukan dengan 

mengikuti beberapa pameran di berbagai daerah. Selain itu, produk Tanggulangin 

sudah tembus sampai pasar mancanegara salah satunya Italia. Produk – produk 

yang dimiliki oleh Tanggulangin sendiri kini lebih dikenal oleh banyak orang. 

Tentunya, produk – produk tersebut sudah terjamin kualitasnya, keaslian 

produknya, bahkan harganya yang sangat variatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Wawancara dengan Ketua Koperasi Intako 

(Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018) 

 Dari segi kualitas produk Tanggulangin sendiri sudah tidak diragukan lagi 

bahkan telah diakui oleh dunia internasional dengan harga yang jauh lebih murah 

dibandingkan dengan harga pasaran. Bahan baku yang digunakan pun tidak main 

– main. Beliau mengatakan bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan 

kulit yakni menggunakan kulit sapi jawa. Kulit sapi jawa sendiri merupakan salah 

satu kulit sapi terbaik dunia. Selain itu dari proses pembuatan kerajinan kulit 

Tanggulangin ini masih mempertahankan teknik – teknik tradisional dan manual 

dengan menggunakan tenaga kerja pengrajin, karena dengan pengerjaan kerajinan 
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kulit seperti itu maka akan lebih teliti dan tingkat kerapiannya yang sangat 

terjamin. Meski masih menggunakan teknik lama dan tidak menggunakan 

teknologi canggih produk kerajinan kulit Tanggulangin ini tidak akan kalah 

dengan produk – produk ternama lainnya diluar sana. 

 Dari segi orisinalitas produk Tanggulangin dapat dibuktikan dengan merk 

dagang (brand) yang dimiliki oleh masing – masing toko. Jika datang ke 

Tanggulangin maka bisa melihat langsung deretan showroom kerajinan kulit 

dengan keunikannya masing – masing. Sebagian besar showroom atau toko yang 

ada di Tanggulangin ini selalu memajang tas, koper, maupun produk lainnya 

dengan memakai nama asli pengrajin atau pemiliknya. Selain menjual produk 

dengan merk dagang sendiri, tidak menutup kemungkinan juga masing – masing 

toko menerima pesanan para konsumen untuk custom design sesuai dengan 

keinginan. 

 Beliau mengatakan kalau untuk masalah harga sudah jangan ditanya. 

Harga yang ditawarkan sudah pasti lebih murah dibandingkan dengan toko 

lainnya, apalagi untuk konsumen yang membeli dalam jumlah banyak akan 

mendapatkan potongan harga untuk per produknya. Namun dengan harga yang 

murah bukan berarti kualitasnya rendah, walaupun dengan harga yang relatif 

murah tetapi untuk segi kualitas jangan di anggap remeh, karena memang sudah 

terbukti hasil dari pengrajin kulit Tanggulangin telah terkenal akan kualitas yang 

tinggi serta keawetan produknya.  
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3.  Pemilik Toko (Owner)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.2 Wawancara dengan Pemilik Toko Mega Cipta 

(Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018) 

 Wawancara dilanjutkan pula kepada salah satu pemilik toko (owner) yakni 

bapak Sukhaini. Wawancara kepada bapak Sukhaini adalah untuk mengetahui 

minat pengunjung/konsumen, proses produksi sampai proses pendistribusian. 

Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan owner tujuannya untuk 

memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tokonya. Dari 

hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak bapak Sukhaini, beliau 

memaparkan bahwa dari berbagai produk yang ada seperti sandal, sepatu, tas, ikat 

pinggang, dompet, koper, dan jaket sampai saat ini yang paling banyak diminati 

yaitu tas dan dompet, selain itu kebanyakan pengunjung yang membeli adalah 

wanita. Karena menurut bapak Sukhaini, wanita itu cenderung lebih suka 

berbelanja dibandingkan dengan pria. 
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 Untuk proses pembuatannya sendiri beliau mengatakan bahwa awalnya 

mencari model (produk) yang lagi tren, setelah itu model tersebut dipelajari 

terlebih dahulu mulai dari desain, bentuk atau pola, motif, bahan kulit, bahkan 

sampai menentukan aksesoris yang cocok untuk model yang akan dibuat. Setelah 

semuanya sudah siap kemudian dibuat yang namanya mockup. Setelah jadi 

mockup kemudian dibawa ke pengrajin untuk dikerjakan dalam jumlah banyak. 

Namun ketika peneliti bertanya mengenai beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan tokonya, beliau mengatakan bahwa kendala yang 

dihadapi yaitu menurunnya kunjungan wisatawan ke Tanggulangin semenjak 

peristiwa lumpur Lapindo, masuknya produk China dengan harga yang cukup 

murah, dan banyaknya permintaan pelanggan untuk dibuatkan produk imitasi. 

4.  Pengrajin 

 

Gambar 4.3 Wawancara Dengan Pengrajin 

(Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018) 

 



63 
 

 
 

 Menurut narasumber berikutnya yaitu bapak Samsul Huda sebagai 

pengrajin mengatakan bahwa rata – rata kerajinan kulit di Tanggulangin 

merupakan hasil home industry, maka disini pengunjung dapat melihat secara 

langsung ketika proses produksinya. Dalam proses produksinya, teknologi 

pembuatan kerajinan kulit dibedakan menjadi dua yaitu :  

1. Manual. Merupakan teknik pembuatan kerajinan kulit yang dikerjakan oleh 

manusia dengan cara sederhana menggunakan tangan dan mesin non-elektrik. 

Kelemahan dari cara manual adalah proses produksinya yang memakan 

waktu cukup lama.  

2. Mesin/mekanis. Merupakan teknik pembuatan kerajinan kulit yang dilakukan 

oleh manusia dengan menggunakan mesin elektrik.  

Beliau juga menambahkan bahwa bahan baku yang digunakan dalam 

pembuatan kerajinan kulit berasal dari hewan besar seperti sapi, kambing, domba, 

buaya, biawak, ular. Selain berasal dari kulit hewan, pembuatan kerajinan kulit 

juga menggunakan bahan sintetis untuk menekan harga produksi. Kulit yang 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan terbagi dalam beberapa 

macam, diantaranya : 

1. Kulit blank terbuat dari bahan mentah kulit sapi, anak sapi, dan kulit sapi 

jantan yang berukuran kecil atau sedang. Kulit tersebut memiliki sifat elastis 

dan kuat. Jenis kulit ini biasanya dipakai dalam pembuatan ransel, dompet, 

sadel, dan sebagainya. 

2. Kulit vachet terbuat dari bahan mentah kulit sapi terutama jantan. Kulit 

tersebut bersifat elastis, lebar, dengan tebal hanya berkisar  antara 1,0 – 1,5 
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mm. Jenis kulit ini umumnya dipakai dalam pembuatan bantalan tas, bantalan 

kursi, jok mobil, dan sebagainya. 

3. Kulit mebel cenderung bersifat elastis dan memiliki kekuatan yang baik. Jenis 

kulit ini hampir sama dengan kulit blank, hanya digemukkan lebih banyak. 

4. Kulit halus terbuat dari bahan mentah kulit anak sapi. Jenis kulit ini biasanya 

digunakan sebagai kulit tas, sampul buku, dan dompet. 

5. Kulit reptil terbuat dari bahan mentah kulit ular, biawak, buaya. Kulit tersebut 

cenderung mahal karena kualitasnya sangat terjamin dan langka. Jenis kulit 

ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan tas wanita, sepatu, dompet, 

ikat pinggang, koper, dan sebagainya. 

6. Kulit sintetis merupakan kulit imitasi yang tidak menggunakan kulit hewan. 

Terbuat dari bahan polyvinyl chloride (PVC) dan komposisi bahan lain yang 

terdiri dari polyester atau kapas. Kulit tersebut sangat murah karena dari segi 

kualitasnya tidak seawet dibanding dengan kulit hewan. Jenis kulit ini biasa 

digunakan sebagai bahan pembuatan sepatu, dompet, tas, dan masih banyak 

lagi. 

4.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan agar semakin meyakinkan dan dapat dipercaya 

terhadap hasil penelitian observasi dan pengamatan berupa foto yang terkait 

dengan kerajinan kulit Tanggulangin. Hasil dokumentasi dari Tanggulangin ini 

diharapkan sebagai bukti nyata selama pengamatan berlangsung dan memperkuat 

data yang berguna dalam perancangan video promosi kerajinan kulit 



65 
 

 
 

Tanggulangin sebagai upaya brand recall. Berikut dokumentasi yang diperoleh 

peneliti selama pengamatan : 

 

Gambar 4.4 Foto Lokasi dan Suasana Tanggulangin 

(Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018) 

4.1.4 Studi Literatur 

 Dari studi literatur ini menggunakan pembahasan yang berdasarkan pada 

buku, literatur, catatan – catatan serta lampiran atau arsip yang bertujuan untuk 

memperkuat materi pembahasan dan mendukung data penelitian maupun sebagai 

dasar untuk menggunakan teori – teori tertentu yang berhubungan dengan 

penulisan ini. Peneliti menggunakan berbagai sumber literatur yang digunakan 
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sebagai acuan untuk proses penulisan laporan yaitu mengacu pada buku karya 

mahasiswa S1 Desain Komunikasi Visual Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya, Edwind Adryan Siswanto pada tahun 2017 dengan tugas akhirnya yang 

berjudul “Perancangan Promosi Wisata Negeri Atas Angin Berbasis Videografi Sebagai 

Upaya Pengenalan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro”.  

Dalam penelitian tugas akhir tersebut Edwind merancang sebuah media 

komunikasi melalui teknik videografi dengan objek pariwisata Kabupaten 

Bojonegoro. Dalam perancangan tersebut Edwind merancang sebuah video 

sebagai promosi wisata Kabupaten Bojonegoro dan diimplementasikan ke dalam 

sebuah media promosi. Melalui perancangan media komunikasi yang dilakukan, 

Edwind merancang sebuah media utama yaitu videografi. Dengan ditambahkan 

beberapa media pendukung yaitu berupa x-banner, mini banner, sticker, poster, 

label cd, cover cd, dan sosial media.   

Selain itu ada beberapa arsip yang didapat dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Sidoarjo yang berkaitan dengan rencana kedepan (blueprint) untuk 

menjadikan kawasan Tanggulangin yang sebelumnya adalah kawasan sentra 

pengrajin dan penjualan tas menjadi kawasan yang berfungsi luas.  

Dari hasil riset yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian Republik 

Indonesia yakni merekomendasikan Tanggulangin untuk dikembangkan menjadi 

kawasan wisata 3 in 1. Kawasan tersebut memiliki fungsinya masing – masing 

dan sebelumnya sentra industri akan dilakukan sebuah transformasi baik dari 

fisik, kultural, sampai ekonomi. Ketiga kawasan wisata yang akan dikembangkan 

tersebut memiliki tugasnya masing – masing diantaranya adalah sebagai berikut : 
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a. Wisata Belanja  

1. Revitalisasi kawasan (pedestrian walk, kursi taman, area parkir 

khusus, odong – odong, sepeda, taman budaya, gapura selamat 

datang, tugu nama Tanggulangin) 

2. Mendorong tumbuhnya kuliner lokal di Sidoarjo 

3. Revisi kelembagaan Intako 

b. Wisata Budaya 

1. Menampilkan atraksi seni dan budaya lokal Jawa Timur secara 

periodik 

2. Menyediakan area pertunjukan seni di tengah taman 

3. Bekerja sama dengan sanggar tari/seni yang ada di Jawa Timur 

c. Wisata Edukasi Industri 

1. Menampilkan historyboard tentang sejarah sentra industri 

Tanggulangin 

2. Revitalisasi workshop sebagai bagian dari toko yang terbuka untuk 

publik 

3. Mempertontonkan cara pengrajin lokal memproduksi tas dan koper 

4. Mempertontonkan cara produksi yang ramah lingkungan 

5. Edukasi pengunjung terkait proses produksi 

Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk menciptakan kawasan 

sentra industri yang nyaman bagi para wisatawan baik domestik maupun 
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internasional untuk melakukan wisata belanja, budaya, dan edukasi industri di 

sentra IKM Tanggulangin adalah sebagai berikut : 

1. Penguatan produksi (Product dan productivity) 

2. Pemasaran (Marketing) 

3. Sosialisasi dan pengembalian kembali minat masyarakat untuk 

berkunjung (Communicating) 

4. Pembangunan sarana fisik pendukung (Infrastruktur) 

5. Rebranding 

4.1.5 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor yang dipilih yaitu dari channel Youtube yakni 

MANARITA 13, dengan videonya yang berjudul “Dokumenter Manding”. Pada 

video tersebut membahas mengenai sejarah desa Manding, karir perjalanan, 

bahkan sampai perlindungan merk. Tidak hanya itu, video tersebut menunjukkan 

visual suasana desa wisata Manding, showroom tiap – tiap IKM, dan proses 

pembuatan kerajinan kulit. 
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Gambar 4.5 Suasana di Sentra Industri Kerajinan Kulit Manding 

 (Sumber : nurfajrian.files.wordpress.com) 

1. Keunggulan Video 

Keunggulan yang dimiliki oleh video ini adalah bagaimana informasi yang 

disampaikan oleh narator sangat lengkap mulai dari sejarah awal 

berdirinya, perkembangan kerajinan kulit Manding, sampai dengan 

permasalahan yang pernah dihadapi oleh desa tersebut. Selain itu dalam 

video ini disertakan video wawancara dengan ketua sentra kerajinan kulit 

Manding dan kepada salah satu pemilik toko kerajinan kulit di Desa 

Manding. 

2. Kelemahan Video 

Dalam video ini ada beberapa kelemahan diantaranya ada beberapa klip 

video yang sama atau serupa. Pengambilan video yang kurang bervariasi 

sehingga terlihat monoton. Durasi video yang cukup lama hanya dengan 

menggunakan 1 backsound dan selalu diulang, sehingga hal ini 

menyebabkan kejenuhan.  

 

4.2 Analisa Data 

Setelah mendapatkan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, 

studi pustaka, dan lain – lain. Maka tahap selanjutnya yakni melakukan analisis 

data yang terdiri dari reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

4.2.1 Reduksi Data 

a. Observasi 
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Hasil dari reduksi yang dilakukan pada tahap observasi adalah bahwa 

sentra IKM Tanggulangin sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu 

ikon pariwisata di Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar 

masyarakatnya disana menjalankan usaha sebagai pengrajin kulit dan 

tidak pernah sepi pengunjung baik domestik maupun mancanegara. 

Bahkan produk – produknya sudah diakui memiliki kualitas atau mutu 

sangat bagus, selain itu produk Tanggulangin tidak hanya diminati 

oleh pasar dalam negeri saja, bahkan sampai tembus pasar luar negeri 

sekalipun. Namun sentra IKM Tanggulangin belum memiliki media 

komunikasi maupun upaya yang dilakukan sebagai wisata belanja 

dalam mengklarifikasi informasi yang diterima masyarakat bahwa 

Tanggulangin sudah tidak beroperasi semenjak terjadinya lumpur 

Lapindo. 

b. Wawancara 

Hasil yang didapatkan dari tahap wawancara yang dilakukan kepada 4 

narasumber tentang potensi sentra IKM Tanggulangin sebagai wisata 

belanja yang sudah cukup dikenal dengan berbagai produk – produk 

unggulannya seperti tas, koper, jaket, kulit, dan masih banyak lagi. 

Dari segi kualitas produk, bahan baku yang digunakan sudah tidak 

perlu diragukan lagi karena dalam pembuatan kerajinan kulit para 

pengrajin menggunakan kulit sapi Jawa. Dari segi orisinalitas produk, 

tiap pemilik toko tidak malu dengan memakai nama asli pengrajin 

atau pemiliknya sehingga dapat dibuktikan dengan penggunaan merk 
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dagang yang dimiliki oleh masing – masing toko. Dari segi harga, tiap 

produk memiliki harga yang bervariatif karena bahan, aksesoris, 

motif, desain dari setiap produk yang ditawarkan berbeda – beda. Dari 

hasil wawancara tersebut ada juga beberapa kendala yang dihadapi 

selain peristiwa lumpur Lapindo yaitu masuknya produk China yang 

beredar dipasaran dengan harga yang murah dan banyaknya 

permintaan para pelanggan untuk dibuatkan beberapa produk imitasi 

atau kw. Maka dari itu perlu adanya suatu upaya untuk mengingatkan 

kembali Tanggulangin kepada masyarakat luas dengan cara 

menentukan suatu media komunikasi dan promosi guna menarik minat 

para wisatawan. Selain itu, yang perlu diketahui adalah rata – rata 

kerajinan kulit di Tanggulangin merupakan hasil home industry, maka 

pengunjung dapat melihat secara langsung ketika proses produksinya. 

Pembuatan kerajinan kulit Tanggulangin pun masih menggunakan 

teknik manual yang dikerjakan oleh manusia dengan cara sederhana 

menggunakan tangan dan mesin non-elektrik, karena dengan 

pengerjaan seperti itu maka akan lebih teliti dan tingkat kerapiannya 

akan sangat terjamin. Hal tersebut adalah sebuah dampak positif 

terutama bagi masyarakat Tanggulangin yang sebagian besar 

berprofesi sebagai pengrajin, secara tidak langsung akan 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. 

c. Dokumentasi 



72 
 

 
 

Dari hasil yang didapatkan melalui tahap dokumentasi bahwa sentra 

IKM Tanggulangin memiliki potensi sebagai salah satu ikon 

pariwisata di Kabupaten Sidoarjo yang wajib dikunjungi oleh para 

wisatawan. Sehingga dari potensi tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi perancangan video promosi kerajinan kulit 

Tanggulangin sebagai upaya brand recall. 

d. Studi Literatur 

Hasil yang diperoleh dari tahap studi literatur adalah didapatkan 

beberapa informasi mengenai potensi Tanggulangin sebagai salah satu 

wisata belanja yang dapat meningkatkan kepariwisataan Kabupaten 

Sidoarjo. Selain itu, kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam 

rencana kedepan (blueprint) untuk mengembangkan Tanggulangin 

menjadi kawasan wisata 3 in 1. Ketiga kawasan tersebut diantaranya 

ada wisata belanja, wisata budaya, dan wisata edukasi industri. Bahkan 

Tanggulangin sudah memiliki event yang sudah diadakan pemerintah 

guna meningkatkan wisatawan untuk meramaikan dan mengingatnya 

kembali, diantaranya yakni : Pasar Wisata dan Tanggulangin Fair. 

e. Studi Kompetitor 

Dari hasil studi kompetitor pada perancangan video promosi kerajinan 

kulit Tanggulangin adalah kompetitor video dari channel Youtube 

yaitu MANARITA 13, dengan videonya yang berjudul “Dokumenter 

Manding”. Dari kompetitor tersebut dapat dilihat bahwa adanya kesamaan 

yakni masing – masing merupakan sentra industri kerajinan kulit dan 
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sempat mengalami masa kejayaan, namun yang membedakan keduanya 

adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit 

berbeda. Jika Desa Manding sebagian besar menggunakan sapi pilihan, 

sedangkan Tanggulangin pada sebagian besar menggunakan sapi Jawa 

untuk membuat kerajinan kulit. 

4.2.2 Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang telah didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi, studi literatur, studi kompetitor, maka data yang didapat 

adalah:  

a. Sentra IKM Tanggulangin merupakan wisata belanja yang masih 

beroperasi sampai sekarang dan terkenal kaya akan potensinya sebagai 

penghasil kerajinan kulit dengan mutu dan kualitas terbaik. Itu terbukti 

karena produk – produknya bisa sampai menembus  pasar mancanegara. 

b. Pembuatan kerajinan kulit Tanggulangin masih menggunakan teknik 

manual yang dikerjakan oleh manusia dengan cara sederhana 

menggunakan tangan dan mesin non-elektrik, karena dengan pengerjaan 

seperti itu maka akan lebih teliti dan tingkat kerapiannya akan sangat 

terjamin. Selain itu, hal tersebut adalah sebuah dampak positif terutama 

bagi masyarakat Tanggulangin yang sebagian besar berprofesi sebagai 

pengrajin, secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan. 

c. Karena rata – rata kerajinan kulit di Tanggulangin merupakan hasil home 

industry, maka pengunjung dapat melihat secara langsung ketika proses 

produksinya. 
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d. Sentra IKM Tanggulangin mulai menjadi pusat perhatian dari pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo yakni merevitalisasi kawasan tersebut untuk 

meningkatkan minat wisatawan. 

 

 

4.2.3 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan berupa reduksi data dan 

penyajian data yang dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sentra 

IKM Tanggulangin merupakan tempat wisata belanja yang sudah lama berdiri dan 

perlu dilakukan suatu upaya brand recall, sebab kondisi wisatawan yang tidak 

menentu, maka perlu dilakukan pengingatan kembali kepada masyarakat akan 

kondisi dan pembaruan yang telah dilakukan dari pihak pengelola. Melalui 

perancangan video sentra industri kerajinan kulit di Kecamatan Tanggulangin, 

masyarakat mendapatkan informasi seputar kondisi dan keunggulan wisata 

belanja yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo dengan potensi kepariwisataan yang 

sangat baik. 

 

4.3 Konsep dan Keyword 

Data yang sudah dikumpulkan melalui reduksi data, penyajian data, 

sampai dengan penarikan kesimpulan, akan digunakan sebagai sebuah acuan 

untuk menganalisa lebih lanjut. 

4.3.1 Segmentasi, Targetting, dan Positioning (STP) 

1. Segmentasi 
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Dalam perancangan video promosi kerajinan kulit Tanggulangin, peneliti 

harus fokus dalam menentukan segmen pasar yang tepat untuk sasaran karya yang 

dirancang. Maka segmen pasar yang dituju adalah sebagai berikut : 

a. Demografis 

Usia    : 17 – 45 tahun 

Jenis kelamin   : Laki-laki dan perempuan 

Profesi   : Pelajar, Mahasiswa, Swasta/Wiraswasta 

Status Sosial  : Menengah – menengah keatas 

Status Keluarga  : Belum menikah, menikah belum memiliki  

      anak, dan menikah sudah memiliki anak 

b. Geografis 

Wilayah    : Seluruh wilayah Indonesia 

Negara   : Indonesia 

Kepadatan populasi : Wilayah perkotaan kecil, perkotaan besar,  

       dan kota industri 

c. Psikografis 

1. Semua kalangan 

2. Orang yang suka travelling 

3. Orang yang suka kerajinan kulit 

4. Orang yang suka mengikuti trend 

5. Memiliki gaya hidup yang fashionable 

6. Memiliki hobi berbelanja 



76 
 

 
 

7. Orang yang suka membeli oleh – oleh dari daerah yang belum 

 pernah dijumpai 

2. Targeting  

Target yang dituju berdasarkan segmentasi pasar, maka target audience 

dari perancangan video promosi kerajinan kulit Tanggulangin ini adalah 

wisatawan yang berusia 17 – 45 tahun dengan jenis kelamin laki – laki 

maupun perempuan, sedangkan untuk target market adalah wisatawan 

yang usianya sekitar 26 – 45 tahun. Targetting secara detail dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Target Audience 

Usia   : 17 – 45 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki – laki dan perempuan 

Status Keluarga : Belum menikah – menikah 

Kelas Sosial  : Menengah – menengah ke atas  

b. Target Market 

Usia   : 26 – 45 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki – laki dan perempuan 

Status Keluarga : Belum menikah - menikah 

Pengeluaran  : 2.000.000-, atau lebih  

Pendidikan  : SD - Sarjana 

Kelas Sosial  : Menengah – menengah ke atas 

3. Positioning 
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Positioning dalam perancangan video promosi kerajinan kulit 

Tanggulangin ini memposisikan sebagai salah satu media komunikasi yang 

informatif dan efektif karena untuk mengklarifikasikan kepada audiens 

mengenai keberadaan Tanggulangin, sehingga dibuatlah media tersebut agar 

audiens mengerti bahwa Tanggulangin masih terus beroperasi membuka 

showroomnya dan memproduksi kerajinan kulitnya. Selain itu Tanggulangin 

seharusnya tetap dipertahankan sebagai ikon pariwisata Kabupaten Sidoarjo, 

karena Tanggulangin dulunya sudah sempat mengalami masa kejayaannya di 

tahun 1990an.  

4.3.2 Unique Selling Preposition (USP) 

Dalam menarik minat kunjungan wisatawan, sebuah objek wisata harus 

memiliki keunikan tersendiri untuk dapat mendiferensiasikan potensi wisata yang 

dimiliki dengan para kompetitornya. Dalam hal ini perencanaan yang dimaksud 

yakni perancangan video promosi. Agar dapat menarik minat audiensnya video ini 

dibuat dengan konsep yang berbeda dengan video serupa dan dengan konten yang 

menarik dan juga informatif. Dengan begitu video yang dirancang akan 

menimbulkan rasa ingin tahu dan audiens akan tertarik untuk datang berkunjung 

ke Tanggulangin.  

Dalam hal ini keunikan yang dimunculkan dalam perancangan video 

promosi Tanggulangin yaitu penyajian sebuah wisata belanja yang dikemas 

melalui video promosi yang memuat informasi mengenai seputar keadaaan dan 

keunggulan yang dimiliki. Dimana suasana di Tanggulangin ada banyak sekali 

showroom berjajar di sepanjang jalan dengan beraneka macam produk – produk 
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lokal buatan asli Indonesia yang ditawarkan, sehingga menjadi minat wisatawan 

untuk berbelanja. Tidak hanya berbelanja saja para pengunjung bisa melihat 

secara langsung proses produksinya. 

4.3.3 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

 SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, 

Threats. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang 

bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek, baik yang 

sedang berlangsung maupun dalam tahap perencanaan.  

 Kategori SWOT dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu eksternal dan internal. 

Dari faktor eksternal memiliki 2 aspek yakni ancaman (threats) dan peluang 

(opportunities), sedangkan faktor internal memiliki 2 aspek yakni kelemahan 

(weakness) dan kekuatan (strength). Hasil dari kajian segi eksternal dan internal 

tersebut dapat disimpulkan melalui strategi pemecahan masalah, perbaikan, 

pengembangan dan optimalisasi. Hal yang terkandung dalam faktor-faktor 

tersebut disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang netral dan mudah untuk 

dipahami. Penyusunan kesimpulan ini dimuat dalam Matriks Pakal:  

a. Strategi PE-KU (S-O)/ peluang dan kekuatan: mengembangkan peluang 

menjadi kekuatan. 

b. Strategi PE-LEM (W-O)/ peluang dan kelemahan: mengembangkan peluang 

untuk mengatasi kelemahan. 

c. Strategi A-KU (S-T)/ ancaman dan kekuatan: mengenali dan mengantisipasi 

ancaman untuk menambah kekuatan. 
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d. Strategi A-LEM (S-T)/ ancaman dan kelemahan: mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk meminimumkan kelemahan. 
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Tabel 4.1 Analisis SWOT 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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4.3.4 Key Communication Message / Keyword 

 Key communication message dari perancangan ini didasari oleh hasil 

penelitian dan pengambilan data dari sebuah hasil analisis data, analisis STP, 

SWOT, dan USP yang telah dilakukan sebelumnya sehingga mendapatkan 

kesimpulan untuk menjadi sebuah strategi utama. Dan untuk tahap selanjutnya 

seluruh data akan dikumpulkan untuk dijadikan sebuah poin – poin yang nantinya 

akan membentuk sebuah key communication message. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Key Communication Message 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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4.4 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan perancangan keyword yang dilakukan maka kesimpulan dari 

konsep yang akan menjadi acuan dalam perancangan video promosi kerajinan 

kulit Tanggulangin sebagai upaya brand recall yaitu “Rebirth”. Kata rebirth 

mewakili dari semua keyword yang diambil dari observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literatur, studi kompetitor, USP, dan analisis SWOT yang pada 

akhirnya dijadikan sebagai strategi utama. 

Definisi rebirth adalah eksistensi, aktivitas, atau pertumbuhan yang 

diperbarui. Konsep rebirth bertujuan untuk menunjukkan bahwa perancangan 

video promosi kerajinan kulit Tanggulangin ditujukan kepada masyarakat supaya 

mengetahui lebih dalam mengenai pembaruan dan penyegaran yang ada di sentra 

IKM tanggulangin. Dengan konsep rebirth maka diharapkan mampu menarik 

kembali minat wisatawan untuk berkunjung ke sentra IKM Tanggulangin sebagai 

ikon wisata belanja Sidoarjo. 

 

4.5 Konsep Perancangan Karya 

4.5.1 Tujuan Kreatif 

 Tujuan dari perancangan ini yaitu untuk merubah persepsi masyarakat 

yang beranggapan bahwa Tanggulangin sudah tiada. Selain itu memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai kualitas yang dimiliki oleh produk 

Tanggulangin, dengan pahamnya masyarakat terhadap kualitas produk 

Tanggulangin maka masyarakat akan lebih mencintai produk lokal Indonesia yang 

secara kualitas tidak kalah dengan produk – produk ternama luar negeri. 
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4.5.2 Strategi Kreatif 

Dalam upaya merancang video promosi kerajinan kulit Tanggulangin 

maka dibutuhkan strategi visual yang mendukung dalam perancangan media 

komunikasi yang efektif dan informatif. Strategi kreatif ini akan disesuaikan 

dengan konsep perancangan (keyword) yang telah ditentukan yaitu rebirth. Unsur 

– unsur strategi kreatif yang digunakan dalam perancangan ini adalah : 

1. Format dan Ukuran Video 

Format Video : mp4 

Kualitas Video : High Definition (HD) 

Resolusi  Video : 1920 x 1080 

Frame Rate : 25 fps 

Durasi Video : 3 menit (Facebook & Youtube), 1 menit 

(Instagram) 

2. Teknik Pengambilan Gambar 

Video promosi kerajinan kulit Tanggulangin menggunakan teknik 

pengambilan gambar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Teknik 

yang digunakan diantaranya meliputi shoot size, camera height, camera 

movement, dan direction.  

3. Sinopsis 

Tanggulangin merupakan sebuah kecamatan penghasil kerajinan kulit 

yang berada di Kota Sidoarjo. Kerajinan kulit yang dihasilkan meliputi tas, 

sepatu, koper, dompet, ikat pinggang, dll.  
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Pada tahun 2006 Tanggulangin terkena dampak musibah dari Lumpur 

Lapindo yang secara tidak langsung wisata belanja tersebut mengalami 

kerugian dan penurunan pengunjung sangat drastis. Namun, musibah itu 

tidak akan menjadi sebuah kegagalan selamanya. Dan kini Tanggulangin 

mulai bangkit kembali untuk mendapatkan masa kejayaannya yang pernah 

diraih. 

Tanggulangin memiliki potensi yang sangat baik untuk bangkit dari 

musibah yang dialaminya yakni dari produk yang dimiliki, lokasi yang 

strategis, serta SDM yang berkualitas dan profesional. Sebagai daerah 

penghasil kerajinan kulit, Tanggulangin berkomitmen dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan konsumen dengan meningkatkan mutu pelayanan, 

kualitas produk, serta pengembangan inovasi produk. 

4. Storyboard 

Menurut Cristiano (2005), Storyboard adalah sebuah outline atau draft 

dari sebuah produksi berupa gambar - gambar yang beruntun. Storyboard 

digunakan untuk mengurangi beban waktu dan biaya bagi sang produser. 

Bayangkan betapa rumitnya sebuah proyek besar yang tidak terencana, 

tentu akan mengakibatkan kelangsungan pengerjaan proyek itu akan 

tersendat atau bahkan mungkin gagal. Berikut alur storyboard yang akan 

digunakan sebagai acuan perancangan video promosi kerajinan kulit 

Tanggulangin : 
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Scene 1 
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Gambar 4.7 Sketsa Storyboard Scene 1 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

 

  Scene 2 
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Gambar 4.8 Sketsa Storyboard Scene 2 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

 

 Scene 3 
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Gambar 4.9 Sketsa Storyboard Scene 3 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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 Scene 4 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Sketsa Storyboard Scene 4 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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 Scene 5 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Sketsa Storyboard Scene 5 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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 Scene 6 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Sketsa Storyboard Scene 6 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

 



92 
 

 
 

 Scene 7 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Sketsa Storyboard Scene 7 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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 Scene 8 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Sketsa Storyboard Scene 8 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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 Scene 9 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Sketsa Storyboard Scene 9 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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 Scene 10 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Sketsa Storyboard Scene 10 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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5. Tipografi 

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

serif dengan karakter font “Maven Pro” untuk keseluruhan media.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Font Maven Pro 

(Sumber : pinterest.com) 

6. Warna 

Penggunaan warna pada media pendukung Tanggulangin adalah 

menggunakan warna yang sesuai konsep “Rebirth” dan tidak lepas dari 

konsep tersebut. 

Deskripsi konsep “Rebirth” yang memiliki arti eksistensi, aktivitas, 

atau pertumbuhan yang diperbarui, maka terpilihlah warna coklat, abu – 

abu, dan oranye.  

Berdasarkan makna warna dalam buku logo (Rustan 2009: 73) Warna 

Coklat sendiri memiliki arti tenang, berani dan dapat diandalkan. Warna 

ini mampu menggambarkan karakteristik perusahaan yang mengutamakan 

sebuah pondasi dan kekuatan hidup. 
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Warna abu – abu memiliki arti serius, bisa diandalkan dan stabil. 

Warna ini mampu menggambarkan keseriusan dalam melakukan segala 

bentuk aktivitas (saveasbrand.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Skema Warna  

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

 

4.6 Perencanaan Media 

4.6.1 Tujuan Media 

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

yang ingin dicapai suatu perusahaan berkenaan dengan penyampaian pesan suatu 

merek produk. Maka perlu adanya beberapa media untuk melakukan strategi 

promosi Tanggulangin dengan beberapa media sehingga promosi melalui video 

promosi dan beberapa media pendukung mampu diterima masyarakat. 
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4.6.2 Strategi Media 

Media yang akan digunakan dalam perancangan video promosi kerajinan 

kulit Tanggulangin ini terdiri dari media utama dan media pendukung. Media 

utamanya adalah video promosi kerajinan kulit Tanggulangin sedangkan media 

pendukungnya adalah media yang digunakan untuk mempromosikan dan 

melengkapi media utama. Media yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Media Sosial 

Kelebihan media sosial dapat menawarkan suatu jasa/produk dengan 

jangkauan yang luar biasa, dengan melalui media sosial dapat membantu 

hubungan antar pelanggan dan menawarkan jangkauan yang luas dengan 

potensi viral marketing. Selain itu, media sosial relatif lebih murah 

bahkan cenderung gratis. Selanjutnya video promosi kerajinan kulit 

Tanggulangin akan diunggah pada media sosial Instagram, Facebook, dan 

Youtube. Konsep dari video yang disampaikan berisi informasi tentang 

kerajinan kulit Tanggulangin mulai dari penyebab terpuruknya wisata 

tersebut, proses pembuatan, produk kerajinan kulit Tanggulangin, hingga 

suasana di showroom Tanggulangin. Hasil dari konsep video promosi 

diwujudkan dalam bentuk storyboard. 

2. Video Promosi 

Video Promosi dipilih menjadi media utama disebabkan memiliki 

keunggulan secara audio dan visual sehingga dapat menarik audiens untuk 

melihat dan menumbuhkan minat terhadap produk lokal asli Indonesia. 
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Selain itu dipilihnya media ini supaya dapat merubah mindset masyarakat 

yang masih takut berkunjung ke wisata Tanggulangin. 

3. Poster 

Poster merupakan media yang dapat di pasang/di pajang kapan saja 

dan dimana saja selain itu juga dapat digunakan lagi lain waktu. Poster 

dicetak menggunakan ukuran A3 (29.7 cm x 42 cm). Kertas yang 

digunakan iceline 210 gram. 

4. Flyer 

Flyer merupakan media promosi praktis yang hanya menggunakan 

selembaran kertas. Media ini digunakan untuk menarik perhatian audiens 

terhadap produk yang ditawarkan. Flyer dicetak menggunakan ukuran A5 

(10,5 cm x 14,8 cm). Kertas yang digunakan jasmine 118 gram. 

5. Brosur 

Brosur merupakan media promosi yang sangat efektif untuk 

mempegaruhi audiens dalam membeli suatu produk. Brosur dicetak 

menggunakan ukuran 20 cm x 21 cm. Kertas yang digunakan iceline 210 

gram. 

6. X banner 

X banner merupakan media promosi yang dapat digunakan untuk 

memberi pengetahuan terhadap audiens tentang konten produk yang 

ditawarkan. Selain itu, media ini dapat digunakan untuk menarik minat 

audiens untuk melihat bahkan tertarik membeli produk yang ditawarkan. 
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X banner dicetak menggunakan ukuran 160 cm x 60 cm. Bahan yang 

digunakan luster. 

7. Stiker 

Stiker merupakan media yang sangat popular dikalangan anak – anak 

bahkan remaja. Hal ini merupakan sebuah peluang untuk penyampaian 

informasi atau sekedar menarik perhatian serta membuat penasaran 

terhadap produk yang ditawarkan. Bahan stiker yang digunakan kertas 

vinyl susu dengan laminasi doff. 

8. Merchandise (gantungan kunci) 

Gantungan kunci merupakan media yang cukup digemari semua 

kalangan karena sangat fungsional. Media ini selain dapat menarik minat 

audiens untuk melihat produk, juga dapat memunculkan pengulangan 

informasi terkait produk sehingga dapat menjadi media reminder. Bahan 

gantungan kunci yang digunakan akrilik. 

 

4.7 Perancangan Desain Layout 

1. Sketsa Storyboard  
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Gambar 4.19 Sketsa Storyboard 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

2. Sketsa Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Sketsa Poster 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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3. Sketsa Flyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Sketsa Flyer 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

4. Sketsa Brosur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Sketsa Cover Brosur 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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Gambar 4.23 Sketsa Isi Brosur 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

5. Sketsa X Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Sketsa X Banner 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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6. Sketsa Stiker 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Sketsa Stiker 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

7. Sketsa Merchandise (Gantungan Kunci)  

 

  

Gambar 4.26 Sketsa 

Merchandise 

(Gantungan Kunci) 

(Sumber : Hasil 

Olahan Peneliti, 

2018) 

 

4.8 Implementasi Karya  

4.8.1 Media Utama 
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Gambar 4.27 Video Promosi Kerajinan Kulit Tanggulangin 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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 Sesuai dengan konsep yang diterapkan dalam visualisasi. Video promosi 

ini memberikan klarifikasi kepada masyarakat yang beranggapan Tanggulangin 

sudah tenggelam oleh Lumpur Lapindo. Namun nyatanya sejak 2006 dan sampai 

sekarang Lumpur Lapindo belum pernah sama sekali menyentuh lokasi tersebut. 

Bahkan aktivitasnya masih aktif memproduksi kerajinan kulit.  

 Isi konten dari video promosi ini adalah Tanggulangin selaku daerah 

penghasil kerajinan kulit yang berpusat di Kota Sidoarjo memberikan informasi 

mengenai potensi yang dimiliki guna untuk bangkit dari musibah yang 

dialaminya. Potensi yang dimiliki diantaranya dari produk yang dimiliki, lokasi 

yang strategis, serta SDM yang berkualitas dan profesional. Sebagai daerah 

penghasil kerajinan kulit, Tanggulangin berkomitmen dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan konsumen dengan meningkatkan mutu pelayanan, 

kualitas produk, serta pengembangan inovasi produk. Konten dari video promosi 

ini sesuai dengan konsep “Rebirth” menurut KBBI yaitu, eksistensi, aktivitas, atau 

pertumbuhan yang diperbarui sehingga yang dimunculkan dalam video dengan 

menunjukkan aktivitas produksi kerajinan kulit yang masih menggunakan cara 

tradisional, hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan mutu dari produk yang 

dihasilkan. Ketelitian dan ketelatenan dalam proses produksi menjadi kunci utama 

demi kepuasan pelanggan. Sehingga dari proses produksi demikian akan 

menghasilkan produk unggulan. Konsep ini juga bertujuan untuk menunjukkan 

sebuah langkah dari Tanggulangin untuk melewati masa suram dari musibah 

Lumpur Lapindo. 
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4.8.2 Media Pendukung 

1. Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Poster 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

 Media pendukung poster berukuran A3 (29,7 cm x 42 cm). Poster di 

desain dengan elemen visual berupa bentuk geometris dengan warna coklat. 

Sedangkan penempatan foto produk diletakkan sebagai background, dan sosial 

media terletak dibawah sesuai dengan sketsa layout yang dirancang. 
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2. Flyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Flyer 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

 Media pendukung flyer berukuran A6 (10,5 cm x 14,8 cm). Flyer di desain 

dengan background warna abu – abu dengan elemen visual berupa bentuk 

geometris dengan warna coklat. Sedangkan penempatan foto produk diletakkan di 

bawah sinopsis, dan sosial media terletak dibawah sesuai dengan sketsa layout 

yang dirancang. 
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3. Brosur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Brosur Cover 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 
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Gambar 4.31 Brosur Isi 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

 Desain brosur mirip dengan sketsa sebelumnya. Untuk isi konten brosur 

berisi tentang dua koleksi produk Tanggulangin dan terdapat penjelasan detil di 

setiap produknya. 

4. X Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 X Banner 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

Media pendukung X banner berukuran 160 cm x 60 cm. X banner di desain 

dengan background warna abu – abu dan elemen visual berwarna coklat. 

Sedangkan penempatan foto produk dan sinopsis diletakkan pada bawah judul. 

5. Stiker 
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Gambar 4.33 Stiker 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

 Desain stiker menggunakan foto produk dari kerajinan kulit Tanggulangin 

dan mempunyai beberapa varian.   

6. Merchandise (Gantungan Kunci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Merchandise (Gantungan Kunci) 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018) 

Desain gantungan kunci bagian depan menggunakan foto produk dari 

kerajinan kulit Tanggulangin sedangkan bagian belakang terdapat sosial media.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Perancangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana merancang video 

promosi kerajinan kulit Tanggulangin sebagai upaya brand recall. Adapun 

kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan ini : 

1. Tujuan utama perancangan ini adalah merancang media komunikasi 

sentra IKM Tanggulangin untuk untuk merubah persepsi masyarakat 

dengan mengingat kembali akan eksistensi wisata belanja tersebut. 

2. Konsep pada perancangan ini berasal dari key communication 

message yaitu Rebirth. Deskripsi dari kata “Rebirth” adalah 

eksistensi, aktivitas, atau pertumbuhan yang diperbarui. 

3. Konsep “Rebirth” pada perancangan video promosi kerajinan kulit 

Tanggulangin nantinya diimplementasikan pada media utama dan 

media pendukung 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil yang sudah dilakukan, berikut beberapa saran yang 

dapat diberikan : 

1. Pihak pengelola sentra IKM Tanggulangin diharapkan dapat 

memaksimalkan kegiatan kepariwisataan yang dimiliki dengan tujuan 

mengenalkan dan menarik minat para wisatawan untuk berkunjung 

kembali ke sentra IKM Tanggulangin. 
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2. Menjadikan sentra IKM Tanggulangin sebagai peluang dan 

kesempatan untuk menampilkan kekuatan yang dimiliki oleh wisata 

tersebut sebagai hal pembeda diantara para kompetitornya. 
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