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ABSTRAK 

 

HIGI Creative Lab adalah sebuah kreatif agensi yang berbasis di Surabaya Jawa 

Timur. Berdiri sejak tahun 2015 HIGI Creative Lab, berada di bawah naungan PT 

Picodio Digital Agency yang sudah terlebih dahulu berdiri sejak 2011. HIGI 

Creative sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam dunia agensi digital. 

Mulai dari branding, advertising, sosial media management dan berbagai layanan 

desain lainnya yang ditawarkan kepada klien-klien mereka. Salah satu keinginan 

klien HIGI tentun agar produk yang mereka iklankan menjadi nomor satu dimata 

para konsumer, oleh karenanya dibutuhkan lah sebuah video testimoni pada media 

Instagram guna menguatkan Brand Loyalty perusahaan tersebut. 

Kata Kunci : Perancangan Video Testimoni, Media Instagram, Brand Loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pendahuluan 

  Di era yang serba modern kali ini, video sudah menjadi bagian dari 

konsumsi masyarakat sehari-hari. Berbagai video dengan berbagai platformnya 

sangat mudah ditemui di berbagai tempat. Dua platform yang hingga saat ini sering 

dipakai ialah Youtube dan Instagram.  

Instagram sendiri pada awalnya didirikan oleh startup bernama Burbn Inc 

yang dimotori oleh Kevin Systrom dan Mike Kneger. Sebelum pada akhirnya dibeli 

oleh Facebook pada 9 April 2012. Berbeda kebanyakan media sosial yang ada, 

konten di Instagram lebih mengutamakan visual daripada tekstual. 

Ada pun isi konten secara umum ialah sekadar berbagi cerita, momen, dan 

perjalanan. Namun tentu platform seperti Instagram ini akan dimanfaatkan baik 

oleh banyak orang yang bergerak di bidang industri kreatif, seperti kreator muda 

dengan kontennya yang berupa foto, video cinematografi, vlog dan lain-lain.   

Selain itu, pebisnis online shop juga mulai memasarkan produk di halaman 

Instagramya. Mulai dari daftar katalognya yang beragam, review produk baru, 

hingga testimoni dari konsumennya. Hal yang sama juga dilakukan oleh suatu 

perusahaan. Mereka juga perlu mempromosikan produk ataupun jasa yang 

ditawarkan, serta menampilkan hasil kinerja mereka. 

Di samping itu, Perusahaan pun perlu review berupa testimoni dari 

konsumennya, yang kemudian diunggah di Instagram sebagai bentuk promosi 

perusahaan. Testimoni tersebut tentu merupakan sebuah bentuk  feedback yang 

diberikan konsumen terhadap perusahaan yang tentunya dapat menjadi bahan 

evaluasi hingga menjadi bahan dalam mengiklankan produk ataupun jasa. 

Testimoni sendiri merupakan sebuah bentuk kesaksian kepuasan tentang 

barang atau jasa penjual dari pembeli. Istilah ini ditujukan, untuk membagikan 

pengalaman mereka bertransaksi dengan penjual, atau pengalaman ketika 

menggunakan barang yang mereka beli (Azqiya, Dzikri: 2019).
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Dengan testimoni, reputasi perusahaan tentunya menjadi lebih baik dan 

konsumel menjadi lebih dekat dengan perusahaan. Adanya testimoni langsung dari 

konsumen pun tentu akan berdampak besar terhadap peluang yang dimiiki 

perusahaan terhadap sasaran mereka. Perusahaan pun dengan mudah membangun 

brand loyalty dan merngakul konsumennya.  

Brand loyalty atau loyalitas merek menurut Mowen dan Minor (Hasanah : 

2009) adalah suatu kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positif terhadap 

sebuah merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud 

meneruskan pembeliannya di masa mendatang. Definisi ini didasarkan pada dua 

pendekatan yaitu behavioral dan attitudinal. Jika pendekatan yang dipakai adalah 

pendekatan keperilakuan (behavioral), maka hal ini mengacu pada perilaku 

konsumen yang hanya membeli sebuah produk secara berulang-ulang, tanpa 

menyertakan aspek perasaaan di dalamnya. Sebaliknya jika yang dipakai adalah 

pendekatan attitudinal maka loyalitas merek mengandung aspek kesukaan 

konsumen pada sebuah merek. 

Melihat peluang tersebut, salah satu klien dari PT Picodio Digital Agency 

Divisi Higi Creative Lab, yakni PT Pakuwon Jati Tbk ingin memperkuat identitas 

dan citra diri melalui video testimoni yang diunggah di Instagram. Perusahaan real 

estate yang didirikan oleh Alexander Tedja sejak 1982 tersebut telah memiliki 

banyak konsumen yang loyal. Sehingga dengan adanya video testimoni ini, 

diharapkan bisa membantu  mempertahankan konsumen yang sudah loyal serta 

menarik konsumen baru. 

Pada Kerja Praktik yang dilakukan di PT Picodio Digital Agensi ini, 

perancang diberi tanggung jawab untuk membantu menciptakan video testimoni 

PT. Pakuwon Jati Tbk untuk media Instagram sebagai upaya menumbuhkan brand 

loyalty.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada laporan kerja praktik ini adalah : 

“Bagaimana merancang video testimoni PT. Pakuwon Jati Tbk untuk media 

Instagram sebagai upaya menumbuhkan brand loyalty?” 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka ditentukan batasan-batasan 

permasalahan agar  laporan ini terfokus dan tidak meluas terlalu jauh. Batasan-

batasan masalah tersebut antara lain: 

1. Video testimoni ini hanya digunakan untuk media promosi di feed Instagram 

2. Melanjuti point pertama, maka video yang dibuat hanya lah berdurasi 60 detik 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk merancang video testimoni PT. 

Pakuwon Jati Tbk untuk media Instagram sebagai upaya menumbuhkan brand 

loyalty 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai referensi keilmuan khususnya bagi masyarakat 

akademik bidang desain atau sejenisnya 

b. Dapat menjadi referensi keilmuan khusunya dalam hal merancang video 

testimoni PT. Pakuwon Jadi Tbk di Instagaram guna menumbuhkan brand 

loyalty 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Secara praktis, hasil perancangan ini bisa menjadi evaluasi pencapaian materi 

perkuliahan yang telah dikuasai oleh mahasiswa 

b. Hasil perancangan ini dapat diterapkan pada perusahaan dan meningkatkan 

kegiatan promosi yang sangat penting untuk kelanjutan suatu produk atau jasa 
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1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Detail Perusahaan 

Pelaksanaan kerja praktik ini: 

Periode Waktu  : Agustus – Oktober 2019 

Hari dan Tanggal : Senin – Jumat, 1 Agustus – 1 Oktober 2019 

Tempat  : PT Picodio Digital Agency Divisi Higi Creative Lab 

  Jl. Galaxi Klampis Asri Selatan VIII Blok L4-12, 

     Galaxy Bumi Permai Araya Tahap II 

     Surabaya – 60119, Indonesia 

Email   : info@picodio.com 

 Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di PT Picodio 

Digital Agency Divisi Higi Creative Lab adalah membantu merancang, mendesain 

konten sosial media client PT Picodio Digital Agency (khususnya konten foto dan 

video). 

1.6.2 Periode 

Periode waktu pelaksanaan  kerja praktik yang telah ditentukan adalah 

minimal 160 jam. 

Tanggal pelaksanaan  : 1 Agustus – 1 Oktober 2019 

Waktu    : 08:30 – 17:30 

mailto:info@picodio.com
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Perusahaan 

 PT. Picodio merupakan sebuah perusahaan berbasis di Surabaya, Jawa 

Timur, Indonesia, yang bergerak di bidang agensi kreatif. Berdiri pada tahum 2011. 

Perusahaan Picodio memberikan berbagai jasa dan pelayanan untuk klien mereka. 

Jasa PT. Picodio antara lain website design and development, mobile application 

design, social media management, dan berbagai layanan jasa lainnya. Tujuan PT. 

Picodio tentu saja agar klien puas dengan berbagai pelayanan yang diberikan. 

Tujuan tersebut sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam nama perusahaan 

Picodio itu sendiri yaitu pico dan dios dari Bahasa Spanyol yang artinya 

memberikan puncak atau memberikan pelayanan terbaik untuk klien. 

  Sebagai salah satu agensi kreatif yang terbilang sudah cukup lama berdiri. 

PT. Picodio memiliki berbagai macam pengalaman dalam dunia kreatif.  Maka 

tidak heran kalau klien dari PT. Picodio cukup banyak, tidak hanya berasal dari 

regional Surabaya saja, tetapi juga dari lingkup nasional bahkan bahkan lingkup 

internasional. Seperti BankJatim, UMC Suzuki Jawa Timur,  PT. Pakuwon Jati, Adi 

Husada Center Care, Safe Care, PT. Gading Murni, dan masih banyak lagi. 

 Dengan semakin berkembangnya perusahaan, semakin banyaknya klien, 

serta dengan adanya tuntutan  kualitas dan kuantitas pelayanan. Hal tersebut tentu 

disadari oleh PT. Picodio, dan mendorong PT. Picodio memunculkan anak 

perusahaan atau sister company, yang memiliki nama HIGI Creative Lab. Yang 

bergerak dan berfokus  pada pelayanan jasa desain grafis  professional.
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2.2 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT Picodio Digital Agency Divisi Higi Creative Lab 

Alamat   : Jl. Galaxi Klampis Asri Selatan VIII Blok L4-12, 

     Galaxy Bumi Permai Araya Tahap II 

     Surabaya – 60119, Indonesia 

Telepon  : +62 31 599 5042 

     (031) 5995042 

Email   : info@picodio.com 

Website  : www.picodio.com 

Hari Kerja  : Senin s.d Jumat 

Jam Kerja  : 08:30 – 17:30 WIB 

2.3 Sejarah Perusahaan 

 Dengan melihat bidang digital sebagai sebuah peluang yang sangat penting 

dan potensial untuk digunakan sebagai media pengembangan sebuah bisnis, Kelvin 

Allendro Susetyo sebagai seorang pemuda yang tertarik dengan dunia digital 

memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan sebuah perusahaan bernama 

PT. Picodio, didirikan pada tahun 2011 di Kota Surabaya, Jawa Timur.   

PT. Picodio sendiri memberikan berbagai macam layanan yang kesemuanya 

bertujuan untuk membantu klien membangun brand awareness produk mereka. 

Melalui media seperti website, mobile application, web based system, social media 

management sebagai teknik pemasaran menggunakan media sosial, online channel 

management sebagai pengeloaan saluran online, serta graphic design yang 

menyediakan jasa desain profesional termasuk desain logo, desain cetak, dan masih 

banyak lagi .  

mailto:info@picodio.com
http://www.picodio.com/
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2.4 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo Picodio 

(Sumber : HRD PT Picodio, 2019) 

 Secara kasat mata logo PT. Picodio terdiri dari dua objek yaitu logogram 

yang berupa gambar senyuman serta logotype yang berupa tulisan nama Picodio. 

Logogram yang berupa gambar senyuman merupakan gambaran dari kepuasan 

pelanggan PT. Picodio. Gambar senyuman dengan bentuk anak panah yang 

menjulang ke arah kanan atas yang memiliki makna perkembangan dan 

kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh PT. Picodio. Bentuk 

senyuman yang berupa kurva setengah lingkaran melambangkan keluwesan dan 

fleksibilitas perusahaan untuk melayani semua keinginan klien.  

Warna hijau pada logogram melambangkan keuangan dan kekayaan, yang 

memiliki filosofi bahwa bisnis klient akan terus berkembang dan mengahasilkan 

kekayaan dengan bekerjasama dengan PT. Picodio. Selain itu warna hijau juga 

mengandung makna sesuatu yang baru, segar, pertumbuhan dan kemandirian, serta 

mengarahkan pada emosi yang seimbang dalam mengambil keputusan terbaik. 

Logo type bertuliskan nama Picodio, mengadopsi bentuk font standar 

komputer yang digunakan dalam kegiatan pemrograman. Bentuk  yang simple, 

membulat dan terlihat luwes memiliki makna sebagai sebuah ageni digital 

PT.Picodio akan memberikan pelayanan dan jasa yang fleskibel, yang mampu 

menyesuaikan kebutuhan klien. Selain itu penggunaan logotype dengan bentuk 
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tersebut agar logo tetap mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi, tetapi tetap 

terlihat elegan, modis dan modern.  

 Penggunaan warna biru pada logotype dipilh karena warna biru merupakan 

warna yang netral tidak terpaut salah satu jenin gender. Warha biru juga 

melambangkan profesionalitas, kredibel, dan dapat dipercaya. Warna biru juga 

mengandung makna loyalitas, kedewasaan, handal, dan bertanggung jawab.  

2.5 Visi dan Misi Perusahaan 

2.5.1 Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan digital terbaik di seluruh Indonesia dan Aisa Tenggara. 

2.5.2 Misi Perusahaan  

Berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk klien dan memberikan produk 

terbaik untuk mereka. 

2.6 Anak Perusahaan 

HIGI Creative Lab 

HIGI Creative Lab adalah sebuah anak perusahaan atau sister company  dari 

PT. Picodio, yang berfungsi untuk membantu mengelola dan menyediakan jasa 

desain grafis  professional. HIGI Creative Lab atau lebih sering disebut dengan 

nama HIGI ini meghususkan diri dalam branding, desain grafis, periklanan, dan 

pemasaran media sosial. Walaupun sebagai sister company HIGI Creative tidak 

secara otomatis terlepas dari PT. Picodio. Seluruh Program kerja dan sistem kerja 

HIGI Creative tetap menjadi satu dengan PT. Picodio. Atau dengan kata lain HIGI 

Creative akan tetap bisa bekerja sama dengan anggota-anggota PT. Picodio yang 

lain. 

 

 

 

 



9 

 

 

 

HIGI Creative Lab menghasilkan lebih dari sekedar desain grafis yang unik, 

konten yang menarik, atau mengembangkan strategi pemasaran, terutama berbasis 

online. HIGI Creative Lab juga memiliki kemampuan untuk memahami bisnis dan 

apa yang diperlukan untuk membantu bisnis klien berhasil.  

                     

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo HIGI Creative Lab 

 (Sumber : HRD PT Picodio, 2019) 
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2.7  Struktur Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Perusahaan Picodio 

 (Sumber : HRD PT Picodio, 2019)  
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2.8  Portofolio PT. Picodio 

Berikut ini adalah hasil project digital media, adevertising dan graphic 

design yang telah dikerjakan PT. Picodio dengan bekerja sama dengan beberapa 

klien 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Gambar 2.4 Beberapa Klien PT. Picodio 

(Sumber : Data PT. Picodio, 2019) 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini, berisi landasan teori yang relevan terhadap perancangan 

video testimoni PT. Pakuwon Jati Tbk untuk media Instagram sebagai upaya 

menumbuhkan brand loyalty dalam kegiatan kerja praktik di PT. Picodio Digital 

Agency. Kajian berupa teori, konsep, maupun prosedur yang berkaitan dengan 

perancangan akan dipaparkan dalam bab ini 

3.1 Sudut Kamera 

Sebuah gambar memuat sebuah cerita, sebuah cerita memerlukan 

pemaparan. Gambar-gambar yang ada dalam film, merupakan gambar yang telah 

dipilih, dicari, dan diperhitungkan segala kemungkinan impak estetik dan ruang 

seni yang diciptakannya. Singkatnya shot adalah satu bagian dari rangkaian gambar 

yang begitu panjang, yang hanya direkam dengan satu take saja. Shot yang baik 

adalah kombinasi berbagai komposisi gambar ke dalam sambungan gambar yang 

utuh dan indah dalam satu kali pengambilan gambar. Untuk itu penting untuk 

megetahui makna dari sebuah shot. Dalam film, gambar tidak bisa diambil 

seenaknya sendiri tanpa konsep yang jelas, karena dapat membingungkan penonton 

(Naratama, 2004:71- 72).  

Tiga faktor yang menentukan sudut pandang kamera yaitu: besar kecil 

subyek, sudut subyek, ketinggian kamera terhadap subyek. Besar kecil subyek hasil 

tangkapan kamera merupakan jenis-jenis shot yang mengambil sosok tubuh 

manusia sebagai referensi. Sudut subyek merupakan cara untuk mendapatkan efek 

dimensi kedalaman dalam pembuatan film. Pemecahan soal termudah dengan 

meletakkan kamera sedemikian rupa terhadap obyek sehingga efek-efek kedalaman 

dapat direkam. Sedangkan ketinggian kamera terhadap obyek yaitu kemampuan 

kamera menangkaP obyek dengan sudut pandang normal (eye level). 
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3.1.1 Proxemics 

Proxemics berasal dari kata proximity yang mengacu pada jarak antara 

subject dan kamera, biasanya memiliki tiga posisi dasar yaitu long shot, medium 

shoot, close up dan extreme close up. Tetapi ada posisi alternatif yang tampak dan 

bisa dilaksanakan sebagai variasi dari tiga posisi dasar tadi. Dalam sebuah produksi 

televisi di studio, pengambilan gambar bisa dideskripsikan pada operator kamera 

secara jelas, terutama perintah yang diberikan sutradara. Perintah ini tidaklah kaku, 

sutradara yang berbeda menggunakan bahasa yang berbeda pula (Mamer, 2003:19). 

3.1.2 Extreme Long Shot (ELS) 

Shot ini digunakan apabila gambar yang ingin diambil adalah gambar yang 

sangat-sangat jauh,panjang, luas dan berdimensi lebar. Biasanya digunakanuntuk 

memperkenalkan seluruh lokasi adegan danisi cerita. Extreme long shot digunakan 

untuk komposisigambar indah pada sebuah panorama (Naratama, 2004:73). 

3.1.3 Very Long Shot (VLS) 

Very long shot adalah pengambilan gambar yang panjang, jauh dan luas 

yang lebih kecil dari extreme long shot. Biasanya gambar-gambar yang diambil 

dengan VLS ini ditampilkan dalam film layar lebar. Utamanya pada gambar-

gambar opening scene atau bridging scene, untuk menggambarkan adegan kolosal 

atau banyak objek misalnya adegan perang di pegunungan, adegan metropolitan 

dan sebagainya (Naratama, 2004:75). 

3.1.4 Long Shot (LS) 

Sebuah long shot (LS) sama dengan pengambilan gambar lainnya yang 

menampakkan keseluruhan tubuh manusia atau lebih. Pengambilan gambar yang 

hanya memasukkan manusia dari kepala hingga kaki, seringkali disebut sebagi “full 

body shot atau a full shot”. 

3.1.5 Medium Long Shot (MLS) 

Pengambilan gambar medium long shot seringkali dipakai untuk 

memperkaya keindahan gambar. : medium long shot menampilkan obyek dalam 

jarak yang cukup dekat dengan penonton, akan tetapi tetap menunjukkan bahasa 

tubuh subjek secara jelas (Naratama, 2004:75). 
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3.1.6 Medium Shot 

Medium shot menampilkan gambar yang lebih memberikan detail pada 

manusia, karena gambaran yang diambil adalah gambaran yang menampilkan 

bagian tubuh dari pinggang keatas, hingga bias menampakkan detil yang lebih jelas 

dari pada penampakan gambar yang menampilkan keseluruhan tubuh. 

Akan tetapi biasanya shot ini menampilkan secara netral keseluruhan pokok 

subjeknya. Gambar ini mempresentasikan bagaimana biasanya manusia 

berinteraksi dengan orang lain dalam hidupnya, disesuaikan dengan kebudayaan 

negaranya. Medium Shot biasanya mengambil tampilan pada saat dua orang 

berbicara, sehingga bisa membuat penonton merasa berada sejajar dengan orang 

yang ditampilkan. 

3.1.7 Close Up 

Pengambilan gambar close up biasanya merupakan pengambilan gambar 

utama. Pengambilan gambar close up ini, biasanya menampilkan identifikasi 

psikologi sebuah karakter yang memerlukan perkuatan rincian detail berbagai aksi. 

Tampilan seperti ini ditayangkan, pada saat penonton diharuskan untuk 

menghadapi obyek utama, dan membuat hubungan tersendiri antara obyek dengan 

diri mereka secara psikologis. Identifikasi dalam bentuk pengambilan gambar close 

up ini adakalanya membuat pengambilan gambar menjadiberefek klaustropobik 

terhadap penonton.  

Pengambilan gambar close up ini menekan ruang secara jelas, dan 

memberi batasan yang jelas antara penampilan aktor dan perasaan yang 

ditimbulkan oleh aktor dari bahasa tubuhnya. Penonton bisa memperoleh perasaan 

tertekan dan terancam karena kedekatannya. Pengambilan gambar seperti inilah 

yang membuat penampilan atau kualitas seorang aktor memainkan mimiknya 

menjadi hal yang penting. Pengambilan gambar secara close up berguna juga untuk 

menekankan detil. Hal ini juga sangat penting dalam hubungannya dengan 

fungsinya yang terutama untuk menciptakan ketegangan. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang pengambilan gambar diatas, 

bisa diketahui bahwa urutan pengambilan gambar long shot- medium shot- close up 

menampilkan sebuah gambaran secara netral, yang akan membuat penonton mulai 

merasa terikat dengan obyek utama. Urutan pengambilan gambar seperti ini 
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menampilkan sebuah informasi yang acak dan tidak bisa dibedakan menjadi sebuah 

informasi yang lebih spesifik. Ketiga jenis pengambilan gambar ini pulalah yang 

menjadi dasar atas terjadinya sebuah film (Mamer, 2003:20-21). 

3.1.8 Big Close Up 

Pengambilan gambar ini lebih tajam dari pengambilan gambar close up 

terutama untuk film horor yang menggunakan efek cahaya memantul pada sudut 

mata obyek. Kedalaman pandangan mata, kebencian raut wajah, kehinaan emosi 

hingga keharuan adalah ungkapan-ungkapan yang terwujud dalam komposisi 

gambar ini. Sementara untuk produksi talk show dan kuis, shot ini digunakan 

terutama untuk menggambarkan reaksi penonton yang larut dalam pembicaraan talk 

show di studio. Tanpa kata-kata, tanpa Bahasa tubuh, tanpa intonasi big close up 

sudah mewujudkan semuanya. Pada pengambilan gambar ini, depth of field akan 

sulit didapatkan, namun bagi sutradara televisi, kekurangan ini dianggap sebagai 

kekuatan, karena gambar yang tidak fokus akan memiliki nilai artistik tersendiri 

(Naratama, 2004:77). 

3.1.9 Extreme Close Up 

Extreme close up banyak digunakan pada pembuatan video klip, pada 

pengambilan gambar ini kekuatan dan ketajaman hanya fokus pada satu obyek 

misalnya dapat dilakukan extreme close up pada hidung, mata, atau alis saja. Pada 

pengambilan gambar ini, depth of field akan sangat sulit didapatkan karena 

kedekatan jarak objek dengan kamera. Seringkali apabila kamera diarahkan pada 

detail bagian mulut atau hidung, gambar akan menjadi tidak fokus (Naratama, 

2004:78). 

3.1.10 Low Angel Shot 

Posisi kamera berada di bawah subjek bila melakukan pengambilan gambar 

dengan low angle shot. Kamera dalam posisi menengadah ke atas pada saat 

mengambil gambar. Pengambilan gambar dengan cara seperti ini cenderung 

membuat karakter atau lingkungan tampak mengancam, berkuasa atau 

mengintimidasi. Memberikan penampilan yang menyimpang, mempertontonkan 

sebuah dunia diluar keseimbangan. Sudut pandang kamera ini dapat menciptakan 

perasaan antara tak memiliki arah dan tak terarahkan. 
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3.1.11 Eye Level Shot 

Pengambilan gambar-gambar penting dalam film-film teater dan film seri 

kebanyakan dilakukan dengan eye level shot. Pengambilan gambar pada perfilman 

teater dan serial, jarang menggunakan cara high angle dan low angle shots, karena 

pengambilan gambar dengan cara ini bisa disalahartikan secara dramatis oleh 

penonton. Posisi kamera yang terlalu sejajar akan menyebabkan timbulnya 

konfrontasi secara langsung dengan penonton. 

3.2 Proses Produksi Video 

Tahapan proses produksi dalam pembuatan video yang secara umum 

meliputi 3 tahapan alur, yaitu, pra produksi,produksi dan pasca produksi 

3.2.1 Pra Produksi 

Pra produksi adalah kegiatan yang berhubungan dengan segala persiapan 

sebelum melakukan tahapan produksi. Tujuan pra produksi mempersiapkan segala 

sesuatu mulai dari peralatan hingga konsep, sehingga dapat berjalan lancar sesuai 

harapan. Untuk memulai pemrosesan video diperlukan beberapa langkah sebagai 

berikut yaitu, pembuatan ide dan storyboard,menentukan tujuan, dan target sasaran 

dalam proses pembuatan video,serta media apa saja yang sesuai untuk menjangkau 

target audience. 

3.2.2 Produksi 

Tahap selanjutnya yaitu produksi, tahapan produksi merupakan tahapan 

bentuk implementasi dari pra-produksi yang sudah dirancang sejak awal. Tahapan 

ini di mulai dari persiapan peralatan produksi, mulai dari kamera, microphone, 

komputer,serta teknik sudut pengambilan gambar atau video, dan menetapkan 

jadwal serta tempat untuk pengambilan gambar maupun video. 

3.2.3 Pasca Produksi 

Tahapan terakhir yaitu pasca produksi, tahapan ini mengumpulkan semua 

bahan mentah yang sudah di produksi serta nantinya akan diolah, lebih tepatnya 

tahapan editing. Dalam proses editing seorang editor memiliki peran penuh dalam 

tahapan proses editing, mulai dari mempersiapkan bahan editing, potongan-

potongan video serta hasil produksi yang telah dipilih. 



17 

 

 

 

3.3 Media 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakanbentuk jamak dari kata 

“Medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (a 

source) dengan penerima pesan (a receiver) (Heinich, dkk dalam Hermawan, 2007: 

3). Kata media dalam bahasa Arab adalah wasaai yang berarti perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad 2002: 4). Menurut 

Mc.Luhan (Wibawa, 1991: 7) media ialah semua saluran pesan yang dapat 

digunakan sebagai sarana komunikasi dari seseorang ke orang lain yang tidak ada 

dihadapanya. 

3.3.1 Media Visual 

Menurut Mc.Luhan (Wibawa, 1991: 7) media ialah semua saluran pesan 

yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dari seseorang ke orang lain yang 

tidak ada dihadapanya. 

Begitu juga Zain, dkk (2006: 141) yang berpendapat Media visual adalah 

media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual iniada yang 

menampilkan gambar diam seperti strip (film rangkai), slides (film bingkai), foto, 

gambar, atau lukisan. 

3.3.2 New Media 

Dalam buku yang berjudul New Media: a Critical Intoduction, dijelaksan 

bahwa New Media sediri merujuk pada perubahan suatu media promosi, 

distribusinya serta penggunaannya yang mengalami inovasi baru. 

Berikut pengelompokkan yang ada pada New Media ini: 

a. Computer-medicated communications: E-mail, thre World Wide 

Web, Blog, Social networking site, Social media 

b. New ways of distributing and consuming: CD, DVD, Podcasts, 

Platform game 

c. Virtual realities: Berupa simulasi yang menggabungkan dunia nyata 

dengan dunia digital 

d. A whole range of transformation and dislocations of established 

media: Fotografi, Animasi, Film, Cinema 
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3.4 Testimoni 

Menurut Otto Kleppner (1979:407) “testimonial advertising merupakan 

salah satu message appeals dalam periklanan yang lazim dan banyak digunakan 

Teknik penyampaian pesan secara testimonial dianggap dapat mengatasi persepsi 

negatif terhadap nilai kepercayaan pesan dalam iklan, yang dalam teori, 

kepercayaan merupakan bagian dari opini. 

Testimonial yang juga berperan penting adalah testimonial yang 

ditampilkan dengan unik dan dirancang sedemikian rupa. Dalam artian, yang perlu 

diperhatikan adalah posisi peletakan testimonial dan juga bentuk tampilannya. 

Namun, yang perlu dimodifikasi adalah bentuk dan penempatannya, bukan isinya. 

Testimoni harus lah jujur dan membiarkan isi testimoni yang ada sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya diberikan oleh konsumen. 

Ada beberapa beberapa kiat dalam memanfaatkan testimoni untuk 

meningkatkan reputasi sebuah bisnis. Berikut penjelasannya: 

1. Testimoni Tertulis 

Testimoni bisa berupa tulisan yang disampaikan pada toko online 

Anda ataupun di “lapak” yang Anda buat di marketplace seperti kaskus atau 

olx dan lain-lain. Testimoni ini biasanya ada yang diminta, ada juga yang 

tanpa diminta oleh si penjual. Seorang pembeli setelah bertransaksi 

diharuskan untuk menulis testimoni sebagai propaganda bahwa bisnis 

online yang Anda jalankan serius dan no tipu-tipu. 

Jika Anda memiliki website bisa juga membuat halaman khusus 

testimoni pembeli. Setiap orang bisa menulisnya langsung di website Anda. 

Ini tentu saja akan memudahkan bagi orang yang sudah membeli produk 

Anda, dan yang terpenting testimoni tersebut bisa dilihat juga oleh 

pengunjung website Anda. 

2. Original dan Natural 

Sebagai penjual, boleh saja Anda meminta buyer untuk membuat 

testimoni. Akan tetapi jangan sampai Anda memaksa kepada mereka untuk 

menulis hal-hal yang positif dan berlebihan. Biarkanlah testimoni diisi oleh 
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buyer dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Bukan bahasa Anda 

sebagai penjual. 

Testimoni berlebihan justru akan memberikan dampak buruk 

terhadap citra bisnis Anda. Bukan tidak mungkin calon pembeli yang 

membacanya akan menebak bahwa testimoni tersebut palsu. Menjaga 

testimoni agar tetap original, bukan saja memberi efek baik terhadap bisnis 

tapi juga menghindarkan Anda melakukan pembohongan publik 

3. Word of Mouth 

Testimoni bukan hanya yang berupa tulisan. Testimoni dari mulut 

ke mulut juga bisa memberikan efek yang luar biasa. Bahkan testimoni jenis 

ini akan lebih ampuh mempengaruhi orang lain. Jika Anda memasuki rumah 

makan nasi padang, mungkin pernah melihat tulisan “Jika Anda puas 

beritahu teman-teman, Jika tidak puas silahkan beri tahu kami”. Memang, 

testimoni word of mouth tidak mudah didapatkan. 

Words of mouth ini lebih bersifat alami, efek kepuasan pembeli atas 

pelayanan dan produk Anda membuat mereka menceritakan kepada orang-

orang terdekat. Oleh sebab itu berikanlah pelayanan dan kualitas yang 

sesuai dengan pengorbanan pembeli (uang yang dikeluarkan). 

3.5 Promosi 

Menurut Hasan (2009:10), promosi adalah fungsi pemasaran yang fokus 

untuk mengkomunikasikan program-program pemasaran secara persuasive kepada 

target pelanggan-calon pelanggan (audience) untuk mendorong terciptanya 

transaksi pertukaran antara perusahaan dan audience. 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka 

mereka tidak akan pernah membelinya. Pentingnya promosi dapat digambarkan 

lewat perumpamaan bahwa pemasaran tanpa promosi dapat diibaratkan seorang 

pria berkacamata hitam yang dari tempat gelap pada malam kelam mengedipkan 
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matanya pada seorang gadis cantik di kejauhan. Tak seorang pun yang tahu apa 

yang dilakukan pria tersebut, selain dirinya sendiri. 

3.5.1 Bauran Promosi 

Menurut Assauri (2009:94) yang dimaksud dengan bauran promosi adalah 

kombinasi strategi yang paling baik dari unsure-unsur promosi yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan, perlu ditentukan terlebih dahulu peralatan atau unsure promosi 

apa yang sebaiknya digunakan dan bagaimana pengkoordinasian unsure-unsur 

tersebut agar hasilnya dapat optimal. Menurut Swastha dan Irawan (2000:349) 

pengertian bauran promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan, personal selling, dan promosi yang lain yang 

kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Untuk 

menentukan kombinasi terbaik dari variabel-variabel bauran promosi, dalam 

prakteknya merupakan tugas yang sangat sulit dan rumit bagi manajemen 

pemasaran.  

Hal ini dikarenakan karena manajemen pemasaran tidak dapat mengetahui 

secara pasti tentang besarnya periklanan, personal selling, promosi penjualan, 

publisitas dan alat promosi yang lainnya untuk mencapai program penjualan. Selain 

itu, untuk mengetahui beberapa hasil yang dapat dicapai dari pengeluaran-

pengeluaran untuk kegiatan promosi juga sulit diketahui, namun secara kuantitatif 

dapat dicapai hasil yang mendekati kebenarannya dengan pendekatan statistik.  

Menurut Kotler (2005:264), bauran promosi terdiri dari lima perangkat 

utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat penjualan 

perorangan dan pemasaran langsung. 

A. Periklanan (Advertising) 

Pengertian periklanan menurut Kotler (2005:264), merupakan 

semua penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi produk atau 

jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. Keuntungan dari 

periklanan adalah iklan bisa menjangkau massa pembeli yang tersebar 

secaara geografis pada biaya rendah per paparan, dan iklan 

memungkinkan penjual mengulangi pesan berkali-kali. Adapun 
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kerugiannya ialah iklan tidak bersifat persoonal dan tidak membujuk 

orang secara langsung seperti wiraniaga perusahaan. 

Secara umum, tujuan dari periklanan adalah untuk 

meningkatkan omzet penjualan dengan cara mempengaruhi konsumen 

secara tidak langsung. Dengan periklanan ini akan dapat meningkatkan 

penjualan, sedangkan bagi perusahaan yang sudah baik, diharapkan agar 

omzet penjualan yang sudah dicapai minimal dapat dipertahankan. 

B. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Menurut Assauri (2002:84), promosi penjualan didefinisikan 

sebagai sesuatu kegiatan promosi selain periklanan, personal selling dan 

publisitas yang dapat mendorong pembelian oleh konsumen dan yang 

dapat meningkatkan efektifitas para penyalur dengan mengadakan 

pameran, display, ekshibisi, peragaan atau demonstrasi dan berbagai 

kegiatan penjualan lainnya.  

Promosi penjualan dilakukan berbagai usaha untuk 

meningkatkan penjualan dengan menyelenggarakan berbagai 

pertemuan, pertunjukkan, contoh grafis atau demonstrasi, perlombaan 

dan kemasan khusus, semua itu dilakukan untuk meningkatkan 

penjualan yang bersifat langsung dan bersifat jangka pendek. Promosi 

penjualan juga sering digunakan sebagai alat yang integral bersama-

sama dengan periklanan dan personal selling. Dengan demikian, 

promosi penjualan dapat dinyatakan sebagian kegiatan yang melengkapi 

dan mendorong periklanan 

C. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Menurut Kotler (2005:264), berbagai program untuk 

mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya. Keuntungan dari publisitas adalah dapat menjangkau 

banyak calon pelanggan yang menghindari wiraniaga dan iklan, pesan 

sampai kepada pembeli sebagai berita bukan sebagai komunikasi 

penjualan. 

Sedangkan Kerugiannya adalah pemasar cenderung jarang 

menggunakan hubungan masyarakat atau menggunakannya sebagai 
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pemikiran selanjutnya. Media yang digunakan yaitu berupa seminar, 

sponsor, majalah perusahaan, dan peringatan peristiwa tertentu. 

D. Penjualan Perorangan (Personal Selling) 

Menurut Nickels (1998:82), personal selling didefinisikan 

sebagai interaksi antara individu, saling bertemu muka yang ditujukan 

untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan 

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. 

Personal selling terdapat suatu pengaruh secara langsung yang 

timbul dalam pertemuan tatap muka antara penjual dengan pembeli, 

dimana terdapat pengkomunikasian fakta yang diperlukan untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian atau menggunakan factor 

psikologis dalam rangka membujuk dan memberi keberanian pada waktu 

pembuatan keputusan.  

Personal selling dilakukan secara lisan atau tatap muka dalam 

bentuk percakapan antara penjual atua pramuniaga dengan calon pembeli 

dengan tujuan agar terjadi transaksi penjualan. Tujuan seluruh usaha 

pemasaran pada umumnya adalah meningkatkan penjualan yang dapat 

menghasilkan laba dengan menawarkan kebutuhan yang memuaskan 

kepada pasar dalam jangka panjang. Personal selling merupakan salah 

satu metode promosi untuk mencapai tujuan tersebut. 

E. Pemasaran Langsung (Direct Marketting) 

Menurut Kotler (2005:264), pemasaran langsung didapat dari 

penggunaan surat, telepon, faksimile, e-mail dan alat penghubung 

nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon 

pelanggan. Media promosi yang digunakan mencakup surat langsung 

maupun pemasaran melalui telepon (telemarketing). 
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3.6 Copywriting 

Copywriting adalah penulisan naskah iklan atau promosi sebuah produk 

(barang atau jasa). Dengan kata lain, copywriting adalah aktivitas membuat dan 

menghasilkan tulisan (teks/naskah) untuk kepentingan iklan. “copywriter harus selalu 

mencoba menyusun copy iklan dengan membayangkan penampakan iklan jadi dalam 

pikirannya” (frank jefkins , 1996 : 227)  

Menurut Frank Jefkins, agar copywriting yang diciptakan membuat target 

audience memiliki satu interprestasi sesuai yang diharapkan seorang pembuat iklan, 

maka sangat penting untuk memahami karakter dasar dari sebuah copywriting. Berikut 

merupakan karakter dasar copywriting : 

1. Copy iklan yang ditulis harus bersifat menjual  

2. keberhasilan iklan adalah pengulangan. Apakah menggunakan sistem 

pengulangan continyu atau pengulangan dalam tubuh copy iklan itu sendiri.  

3. Pesan iklan harus memanfaatkan secara maksimal kata-kata dan 

menyampaikan pesannya dengan segera.  

4. Kata-kata pesan harus mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan 

keraguan dibenak pembaca.  

5. menggunakan kata-kata yang singkat, kalimat-kalimat yang pendek, paragraf 

yang tidak terlalu panjang. Sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami 

maksud copy iklan dengan cepat. (frank jefkins , 1996 : 228) 

Copywriter harus berjiwa kreatif agar naskah yang dihasilkannya menarik, 

jika perlu menghibur, dan efektif menyampaikan pesan kepada publik sehingga publik 

bukan saja tertarik, berminat membeli, tapi juga yakin bahwa produk yang diiklankan 

sesuai dengan kebutuhan/keinginan mereka dan tanpa ragu segera membeli atau 

menggunakannya. 

3.7 Warna 

 Warna adalah unsur penting dalam objek desain. Karena warna memiliki 

kekuatan yang mampu mempengaruhi citra orang yang melihatnya. Masing-masing 

warna mampu memberikan respon secara psikologis (Suproyono, 2010:58). Warna 

diyakini mempunyai dampak psikologis terhadap manusia. Dampak tersebut dapat 

dipandang dari berbagai macam aspek, baik aspek indera, maupun aspek budaya. 
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 Drew (2008), mengatakan bahwa warna harus diletakan sesuai kontennya 

untuk memahami implikasi yang terkait dengan maknanya. Warna dapat dipisah-

pisahkan dan digunakan secara terpisah untuk menyampaikan pesan emosi yang 

tepat, tanggapan asosiatif, dari atau perilaku yang dipelajari. 

 Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan 

pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam 

untuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya 

rasa haru, sedih, gembira, mood atau semangat, dan lain-lain. (Kusrianto. 2007:46) 

 Marian L. David dalam bukunya Visual Design in Dress (1987:119) 

mengolongkan warna menjadi dua, yaitu warna eksternal dan warna internal. 

Warna eksternal adalah warna yang bersifat fisik, sedangkan warna internal adalah 

warna sebagai presepsi manusia, cara meanusia melihat warna kemudian 

mengolahnya di otak dan cara mengeskpresikannya. 

 Menurut penelitian yang dilakukan Shigenobu Kobayshi (1998), Ia 

menyesuaikan penggunaan warna terhadap beberapa skenario, segmen, dan target 

yang berdasarkan kata kunci. Dengan sebuah kata kunci dan diagram kombinasi 

warna, maka akan tercipta kombinasi warna berbeda dan dapat dikategorikan 

apakah warna tersebut merupakan warna sejuk atau panas, lembut atau keras, jelas 

atau cenderung keabu-abuan. Kombinasi warna cenderung mirip dengan satu sama 

lain, dan dikumpulkan menjadi satu kategori seperti dynamic dan gorgeous 

dikategorikan jenis warna hard  sehingga setiap perbedaan karakteristik pada 

kombinasi warna membuatnya mudah dibedakan dan dilihat. Warna, keyword, dan 

manusia atau objek memiliki hubungan ketika menentukan sebuah kombinasi 

warna 

3.7.1 Jenis-Jenis Warna 

Teori warna 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 yang dipaparkan sebagai 

berikut: 
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1. Warna Primer  

Warna primer menurut teori warna pigmen dari Brewster adalah warna-

warna dasar. Warna-warna lain dibentuk dari kombinasi warna-warna primer. Pada 

awalnya, manusia mengira bahwa warna primer tersusun atas warna Merah, 

Kuning, dan Hijau. 

Namun dalam penelitian lebih lanjut, dikatakan tiga warna primer yaitu: 

a. Merah seperti darah 

b. Kuning seperti warna tengah telur 

c. Biru seperti warna langit atau permukaan air laut  

Gambar 3.1 Warna Primer 

            (Sumber:https://oss.adm.ntu.edu.sg/wanm0007/2015/10/11/colours/, 2019) 

 

Ketiga warna tersebut dikenal sebagai warna 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. 

2. Warna Seunder Warna sekunder merupakan hasil campuran warna primer 

dengan proporsi 1:1. Teori Blon membuktikan bahwa campuran warna-warna  

Gambar 3.2 Warna Sekunder 

(Sumber:https://oss.adm.ntu.edu.sg/wanm0007/2015/10/11/colours/, 2019) 
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3. primer menghasilkan warna-warna sekunder. Warna jingga merupakan hasil 

campuran warna merah dan kuning. Warna hijau adalah campuran biru dan 

kuning. Warna ungu adalah campuran merah dan biru. 

 

4. Warna Tersier 

Warna Tersier adalah warna ketiga, artinya hasil perpaduan dari satu warna 

primer dan satu warna sekunder. Contohnya mencampur warna merah dan warna 

ungu maka menghasilkan warna merah keunguan (Magenta). Istilah warna tersier 

awalnya merujuk pada warna-warna neral yang dibuat dengan mencampur tiga 

warna primer dalam sebuah ruang warna. 

           Gambar 3.3 Warna Tersier 

       (Sumber:https://oss.adm.ntu.edu.sg/wanm0007/2015/10/11/colours/, 2019) 

 

 

5. Warna Netral 

Warna netral adalah hasil campuran ketiga warna dalam proporsi 1:1:1. 

Campuran menghasilkan warna putih atau cahaya kelabu dalam sistem warna 

cahaya aditif, sedangkan dalam sistem warna subtraktif pada pigmen atau cat akan 

menghasilkan coklat, kelabu, hitam. Warna netral sering muncul sebagai 

penyeimbang warna-warna kontras di alam. 

3.8 Brand 

Alina Wheeler menulis dalam bukunya, “Makna brand dapat berubah 

sesuai dengan konteksnya. Terkadang brand sebagai kata benda, kadang sebagai 

kata kerja. Kadang menjadi sama dengan nama perusahaan, pengalaman 

perusahaan, dan harapan konsumen. 
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Brand memiliki makna yang jauh lebih dalam dan luas daripada logo. 

Logo berbentuk fisik yang dapat dilihat, sedangkan brand  mencangkup 

keseluruhannya, baik fisik, non-fisik, pengalaman, dan asosiasi. Tidak hanya dalam 

hal manfaat fungsional, tetapi juga manfaat emosional, ekspresi diri, dan sosial. 

Namun, sebuah brand itu lebih dari sekedar memenuhi sebuah janji. Sebuah brand  

juga merupakan satu perjalanan, sebuah hubungan yang berkembang berdasarkan 

presepsi dan pengalaman yang dimiliki pelanggan setiap kali mereka berhubungan 

dengan  brand tersebut. (Aaker. 2014) 

Brand termasuk komponen penting yang ikut menentukan proses 

pegambilan keputusan membeli bagi pelanggan. Brand yang baik akan 

menempatkan perusahaan atau produk di atas para pesaing dan membantu menjadi 

pilihan utama. Brand  akan menjadi kepribadian, karakter, dan jiwa suatu 

perusahaan.   

3.9 Brand Loyalty 

Menurut Aaker (2014:8) Tujuan utama brand building adalah untuk 

membangun, meningkatkan, atau menaikkan ekuitas brand  yang dimensi-dimensi 

utamanya, yaitu: kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand 

association), dan loyalitas merek (brand loyalty) 

1. Kesadaran brand (brand awareness) 

Satu aset yang sering diremehkan, telah ditunjukkan dapat 

mempengaruhi presepsi, rasa suka, bahkan tingkah laku. Orang-orang 

menyukai hal yang familier bagi mereka dan cenderung menganggap positif 

hal-hal yang sudah mereka kenal dengan baik. Lebih jauh lagi, kesadaran 

brand  dapat menjadi isyarat keberhasilan, komitmen, dan substansi, atribut-

atribut yang penting bagi para pembeli barang-barang berharga mahal dan 

barang-barang yang tahan lama. Logikanya adalah bila satu brand itu 

dikenal  di masyarakat maka pasti ada alasannya. Terakhir, kesadaran itu 

dapat memengaruhi apakah satu brand itu diingat kembali pada satu momen 

kunci dalam proses pembelian dan apakah brand itu berada di antara merek-

merek yang dipertimbangkan pelanggan. 
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2. Asosiasi brand (brand associations) 

Meliputi atribut-atribut produk, desain, program sosial, kualitas, 

pencitraan si pengguna, keberagaman produk, menjadi global, inovasi, 

solusi-solusi sistem, kepribadian brand dan simbol-simbol. Segala macam 

hal yang dapat dikaitkan pelanggan pada suatu brand. Asosiasi-asosiasi ini 

dapat menjadi landasan bagi hubungan pelanggan, keputusan pembelian, 

pengalaman penggunaan, dan loyalitas brand. Satu bagian penting dalam 

pengelolaan brand sebagai aset melibatkan penentuan asosiasi apa yang 

harus dikembangkan, penciptaan program-program yang dapat 

meningkatkan asosiasi tersebut dan menautkannya dengan brand  yang 

dimaksud. 

3. Loyalitas brand (brand loyalty) 

Loyalitas brand (brand Loyalty) adalah inti dari setiap nilai brand 

karena begitu inti ini didapatkan, loyalitas itu akan bertahan. Keengganan 

pelangan untuk berpindah brand akan memberi keuntungan bagi brand yang 

sudah memiliki loyalitas. Akan sulit dan mahal bagi pesaing untuk bisa 

mematahkan loyalitas tersebut. (Aaker. 2014:8) 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

 Deskripsi pekerjaan berisi tentang penjelasan mengenai perancangan 

video testimoni PT. Pakuwon Jati Tbk untuk media Instagram sebagai upaya 

menumbuhkan Brand Loyalty. Rancangan mulai dari konsep awal video, sinopsis, 

pengambilan video, editing, hingga pasca-produksi yang berupa mengupload video 

testimoni tersebut ke Instagram  

4.1 Perancangan Karya 

Dalam proses pembuatan video testimoni PT. Pakuwon Jati TBK untuk 

media Instagram, tentu diperlukan perlu adanya urutan proses pembuatan video 

dari proses perencanaan hingga akhir. Fungsi dari urutan tersebut untuk 

mempermudah jalannya proses produksi sebuah video. Urutan tersebut ialah pra-

produksi, produksi, dan pasca produksi. 

4.2 Pra produksi 

Tahapan awal ini meliputi berbagai persiapan serta langkah awal yang akan 

dilakukan saat prduksi nanti. Tanpa tahap ini, pengerjaan tahap produksi akan 

terasa buntu, karena titdak adanya acuan rencana sama sekali.  

4.2.1 Konsep 

Dalam perancangan video testimoni milik PT. Pakuwon Jati TBK ini 

memiliki konsep yang sederhana. Yakni, hanya membutuhkan seseorang 

perempuan sebagai narasumber, yang dimana narasumber tersebut diberi 3 

pertanyaan dan dijawab dengan sesingkat mungkin. 

Untuk animasi teks yang muncul pada video, perancang sedikit memainkan 

metode motion graphic pada software editing yang digunakan.  

4.2.2 Sinopsis 

Opening video testimoni mengambil sedikit suasana asri serta tentram yang 

ada di perumahan Pakuwon. Diambil menggunakan angel normal eye, dengan 

pergerakan kamera yang halus. 
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Untuk bagian utama video, yakni isinya. Gambar yang diambil hanyalah 

berupa narasumber perempuan yang sedang duduk sambal menceritakan 

pengalamannya selama tinggal di apartemen Pakuwon. 

Sedangkan untuk closingnya hanya menampilkan logo dari PT. Pakuwon 

Jati TBK yang muncul dengan memainkan opacity logo tersebut.  

4.2.3 Naskah Teks 

Perancangan naskah teks pada pra-produksi tentu sangat membantu talent 

video dalam menghafal atau pun memahami apa yang hendak Ia bicarakan di depan 

kamera nantinya. 

Di lain sisi, pengolahan kata juga penting dan sangat potensial dalam 

menarik konsumen baru ataupun mempertahankan konsumen lama. Lebih dalam 

lagi, penguasaan ilmu copywriting untuk video testimony ini dapat menjadi 

kesuksesan dalam membangun brand royalty. 

Berikut teksnya, dengan indeks (Q) sebagai pertanyaan yang muncul di 

dalam video. Dan indeks (N) untuk narasumber kami, yang bernama Febrina 

N: Hallo, saya Febrina. Saya sudah tinggal di Pakuwon City selama lima tahun 

Q: Hal terbaik apa yang Anda rasakan setelah memeiliki property di Pakuwon City? 

N: Pakuwon itu sangat mengerti kebetuhan dari para pembelinya. Jadi, di Pakuwon 

City ini tidak hanya terdiri dari perumahan. Tapi juga pusat kuliner, pusat 

perbelanjaan. 

Q: Apa yang ingin Anda katakana kepada Mereka yang sedang mencari properti di 

Pakuwon City? 

N: Untuk orang-orang yang sedang mencari property di Pakuwon City. Gak usah 

bimbang, gak usah ragu. Karena membeli rumah atau property di Pakuwon City ini 

merupakan investasi yang baik untuk jangka Panjang 

Q: Tiga kata untuk Pakuwon City? 

N: Aman, Teratur, dan Nyaman 
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4.2.4 Pemilihan Font 

Font yang digunakan perancang untuk video testimoni ini adalah Helvetica 

Bold dan Helvetica Light 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Font Helvetica Bold 

(Sumber: www.maisfontes.com/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Font Helvetica Light 

(Sumber: www.maisfontes.com/2019) 

4.2.5 Storyboard 

Storyboard merupakan susunan sketsa gambar berurutan yang disesuaikan 

dengan naskahnya, dan nantinya bertujuan untuk memudahkan dalam 

memanajemen waktu agar proses produksi hingga pasca produksi terstruktur 

dengan baik 

http://www.maisfontes.com/
http://www.maisfontes.com/
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Gambar 4.3 Storyboard bagian 1 

(Sumber: Penulis/2019) 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Storyboard bagian 2 

(Sumber: www.maisfontes.com/2019) 

  

http://www.maisfontes.com/
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4.3 Produksi 

Di tahapan ini, perancang mengeksekusi segala video beserta source lainnya 

untuk disatukan menjadi kesatuan dalam bentuk output yang baru 

4.3.1 Pemilihan stock video 

Stock video disortir dengan cara memilah beberapa video yang nantinya 

akan dipilih kemudian layak untuk diproses ke editing. Video yang sesuai dengan 

storyboard akan diambil, tentuagar tidak keluar dari konsep yang sudah 

direncanakan. 

 

 

  

 

 

Gambar 4.5 Stock Video 

(Sumber: Penulis/2019) 

4.3.2 Proses Editing 

Pada proses editing ini mencakup ke segala hal, mulai dari penambahan 

soundeffect no copyright dari Youtube hingga recorder suara dari narasumber yang 

direkam perancang dengan menggunakan microfon. 

Sesuai dengan Batasan masalah yang telah disampaikan di bab 1 

sebelumnya, bahwa video yang dirancang ini hanyalah untk upload di feed 

Instagram, maka dari itu saat pengeditan tentu harus sudah disetting terlebih dahulu 

runtime-nya. 

Perancang juga menggunakan plugin Lumetri Color, guna menyiasati 

terjadinya penurunan eksposur atau intensitas cahaya pada video tersebut. Hal 

lainnya yang perlu diperhatikan tentu tipografi pada pesan yang ingin disampaikan. 

Perlunya pengecekan ualang agar terhindar dari kesalahan penulisan. 
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Gambar 4.6 EditingVideo 

(Sumber: Penulis/2019) 

 

 Namun, hal terpenting yang ada pada bagian ini adalah bagaimana caranya 

agar setiap scene dan sequence yang dibuat di proses produksi sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan di storyboard. 

 Berikut ini adalah hasil editing di setiap scene dan sequence-nya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Hasil Scene 1 Sequence 1 

(Sumber: Penulis/2019) 
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Gambar 4.8 Hasil Scene 2 Sequence 1 

(Sumber: Penulis/2019) 
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Gambar 4.9 Hasil Scene 2 Sequence 2 

(Sumber: Penulis/2019) 
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Gambar 4.10 Hasil Scene 2 Sequence 3 

(Sumber: Penulis/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Hasil Scene 2 Sequence 4 

(Sumber: Penulis/2019) 
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Gambar 4.12 Hasil Scene 2 Sequence 5 

(Sumber: Penulis/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Hasil Scene 2 Sequence 6 

(Sumber: Penulis/2019) 
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Gambar 4.14 Hasil Scene 2 Sequence 7 

(Sumber: Penulis/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.15 Hasil Scene 2 Sequence 8 

(Sumber: Penulis/2019) 
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Gambar 4.16 Hasil Scene 3 Sequence 1 

(Sumber: Penulis/2019) 

 

Setelah seluruh rangkaian editing selesai, mulai dari editing suara, warna 

dan lain-lain. Perancang mengekspornya dengan kualitas full HD, yakni 1920 x 

1080 pixel guna mendapatkan hasil yang terbaik.  
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4.4 Pasca Produksi 

Setelah file video tersebut diexport, tentu hal yang dilakukan selanjutnya adalah 

mengupload video tersebut ke media Instagram. Dengan penambahan caption yang 

bersifat deskriptif serta pesuasif tentunya akan menjadi nilai plus tersendiri dan 

dapat  mendukung testimoni yang dilakukan narasumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Upload Instagram 

(Sumber: Instagram/pakuwonjati/2019)
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari Perancangan 

video testimoni PT. Pakuwon Jati Tbk  untuk media Instagram sebagai upaya 

menumbuhkan Brand Loyalty. 

5.1 Kesimpulan 

Berikut beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan dari perancangan 

Maskot HIGI Creative Lab ini adalah : 

1. Untuk merancang suatu video testimoni , hal yang perlu dilakukan 

adalah pengolahan katanya yang harus dibuat semenarik mungkin, 

sehingga membuat orang lain dapat mempercayai testimoni tersebut 

2. Untuk membuat konsumen lama semakin loyal, tentu diperlukan sebuah 

pernyataan yang satu suara dengan konsumen lama rasakan. Sehingga 

saat Ia mendengarkan pernyataan tersebut, Ia semakin percaya dengan 

produk yang Ia pakai. 

3. Editing tone warna video sangat diperlukan agar audience yang 

menonton menjadi tertarik dan nyaman 

5.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan perancangan diatas, adapun saran penulis setelah 

melakukan kerja praktik di PT Picodio Digital Agency adalah : 

1. Perlunya komunikasi yang intensif dan konstan antara pihak perusahaan 

dengan desainer, antara desainer dan desainer serta antara desainer dan 

client agar diperoleh hasil akhir yang saling memuaskan pihak-pihak 

yang terkait. 

2. Kerja sama yang baik antara pihak-pihak tersebut dibutuhkan agar 

terjalin hubungan yang baik antara pihak yang terkait sehingga tidak 

menimbulkan kesalahan komunikasi. 
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