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BAB I 

1. Latar Belakang 

Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan sebuah talenta, 

keterampilan, kreativitas yang berpotensi untuk meningkatkan kreasi intelektual, 

salah satunya adalah industri kreatif lokal yang bergerak dalam pembuatan gitar. 

Gitar adalah salah satu alat musik vital pada sebuah band atau sebuah pertunjukan 

seni musik, alat musik ini digemari oleh para pemain musik dan juga masyarakat, 

karena mudah dalam memainkannya dan dapat dimainkan dimana saja. Proses 

pembuatan gitar sendiri mengalami proses yang cukup panjang dan membutuhkan 

konsentrasi serta ketelitian yang tinggi dalam memproduksinya. Beberapa industri 

lokal saja yang telah memiliki nama dan telah dipercaya kualitasnya oleh para 

musisi baik lokal, nasional, maupun mancanegara, salah satunya adalah OQ Gitar. 

OQ Gitar  adalah sebuah industri kreatif lokal yang menghasilkan produk 

gitar berkualitas dan mampu bersaing dengan industri kreatif lain. Berdomisili di 

Ambarawa yang merupakan kota kecil di Jawa Tengah, tidak membuat produk 

yang dihasilkan tidak berkualitas, Setiap saat proses produksi gitar sangat 

diperhatikan dengan ketelitian, ketekunan, dan kepercayaan, sehingga karya yang 

dihasilkan oleh brand OQ dapat bersaing dipasaran lokal, nasional, maupun 

internasional. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, 

didapat hasil bahwa hasil produk gitar dari brand OQ gitar ini sudah dipakai oleh 

gitaris lokal maupun nasional, seperti Fildan Dangdut, Tjahjo Kumolo (Menteri 

Dalam Negeri), Balawan, Stevy Item dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa 

Tengah). Walaupun secara produk gitar sudah digunakan oleh beberapa gitaris 

dan tokoh ternama, namun ternyata brand dari OQ gitar ini masih kurang 

diketahui oleh masyarakat luas, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi 

yang mengenalkan tentang brand OQ gitar ini dengan lebih detail, baik dari segi 

keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh OQ gitar ini. 

Berdasarkan wawancara awal dan observasi yang telah dilakukan, 

didapatkan sebuah data mengenai profil brand OQ gitar yang ternyata sangat 

menarik, dimana dalam produk yang dihasilkan oleh brand OQ gitar memiliki ciri 

khas khusus yang tidak dimiliki oleh pengrajin gitar lainnya. Sehingga informasi 
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ini dapat diketahui oleh masyarakat melalui media cetak maupun media audio 

visual. Sehingga perlu adanya media audio visual dalam penyampaian informasi 

secara aktual yang berupa video profil. Video profil adalah salah satu video yang 

mampu mengenalkan sebuah perusahaan dengan lebih detail, dalam perancangan 

video ini berisi tentang profil dari brand OQ gitar, serta bagaimana proses 

produksi dalam perusahaan tersebut. 

Berdasarkan atas permasalahan yang ada, maka diperlukan perancangan 

video profil  brand OQ gitar,  yang diharapkan mampu menyajikan secara detail 

tentang keunikan dan keunggulan yang didapat oleh industri keatif ini. Pemilihan 

video profil sebagai media informasi, karena video merupakan salah satu media 

audio visual yang efektif dan menarik untuk menginformasikan keunikan dan 

keunggulan yang dimemiliki brand OQ gitar  kepada masyarakat.  

2. Tinjauan Pustaka 

Dalam proses penelitian, dibutuhkan beberapa referensi dari penelitian 

terdahulu. Salah satu penelitian terdahulu adalah  “Perancangan Video Profile 

Sebagai Media Promosi Stmik Cic Dengan Tehnik Motion Graphic Menggunakan 

Perangkat Lunak Komputer Graphic” oleh Fadhly Abdillah (2017). Penelitian ini 

dapat membuat media promosi dalam bentuk video profil dengan menggunakan 

teknik Motion Graphic dengan objek Flat Design yang bertujuan untuk kunjungan 

sosialisasi kampus ke sekolah-sekolah serta dibagikan melalui media sosial dan 

yang menjadi objek penelitian adalah Stmik Cic. [1] Pada penelitian terdahulu dan 

penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa  persamaan  dan perbedaan. 

Persamaannya terdapat pada output atau media yang dihasilkan, yaitu berupa  

video profil sebagai media penyampaian informasi. Sedangkan dari segi 

perbedaan dapat dilihat pada obyek penelitian. Pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan adalah penelitian terhadap Stmik Cic, sebab yang diangkat dalam 

penelitian tersebut adalah sekolah atau pendidikan. Dalam penelitian yang akan 

dilakukan penulis bertujuan untuk mengenalkan brand OQ atau industri kreatif. 

Media yang dihasilkan adalah video profil sebagai media informasi, sebab dengan 

menceritakan profil perusahaan agar perusahaan tersebut dapat lebih dikenal. 
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Penelitian berikutnya adalah “Perancangan Video Company Profile 

Sebagai Media Promosi Perusahaan Pada Pt. Propan Raya Icc Semarang” oleh Tri 

Haryanto (2015). Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu media pendukung 

informasi dan promosi yang berisi informasi tentang latar belakang, kegiatan dan 

aktivitas tiap divisi yang terdapat pada perusahaan PT. Propan Raya Semarang. 

Hasil dari penelitian ini dapat informasi bahwa PT. Propan Raya Semarang 

membutuhkan Video Company Profil dalam melakukan promosi yang memuat 

informasi tentang perusahaan secara lengkap [2]. Pada penelitian terdahulu dan 

penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya terdapat pada target audience, karena ditujukan kepada konsumen 

produk, sedangkan perbedaanya pada narasi, pada penelitian terdahulu tidak 

mengunakan narasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengunaan narasi, 

untuk menambah suasana dalam video profil dengan teknik sinematografi diharap 

mampu menceritakan keunikan, keunggulan, dan ciri khas dari brand OQ secara 

detail dan diharap pesan yang ingin disampaikan peneliti dapat tersampaikan 

kepada masyarakat khususnya generasi muda. 

Gitar atau guitar dulu dikenal sebagai alat musik kuno yang pertama kali 

berkembang di Persia kuno yang disebut citra, seiring perkembangan jaman citra 

lebih dikenal dengan nama gitar.[3] Gitar merupakan alat musik yang sudah 

sangat dikenal diseluruh dunia dan sangat mudah dimainkan, cara untuk 

memainkan alat musik gitar dengan cara dipetik mengunakan jari atau alat petik 

yang disebut periuk. Gitar memiliki sebuah bentuk yang terdiri dari badan pokok 

dengan leher dan tempat senar dan gitar yang dibuat mengunakan kayu lokal 

maupun import dengan kualitas terbaik atau mengunakan bahan akrilik, serta 

mengunakan senar yang terbuat dari bahan nilon, baja, maupun karet. Dalam 

pembuatan gitar tidaklah mudah, perlu ketekunan dan ketelitian untuk 

menghasilkan gitar yang berkualitas[4]. 

Brand OQ adalah brand yang bergerak dibidang pengrajin gitar, OQ gitar 

sebuah brand lokal yang berdomisili di Ambarawa, Kabupaten Semarang, brand 

lokal ini memiliki ciri khas yang bisa mengikuti keinginan konsumennya, dengan 

bermodalkan ketekunan dan ketelitian yang tinggi, mampu menciptakan hasil 
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gitar yang berkualitas. Dengan sentuhan tangan sang pengrajin proses produksi 

melalui tahap yang detail dan terurut, seperti proses pemilihan kayu, pemotongan, 

pembentukan, penghalusan, pengecatan, pengabungan, dan proses uji coba yang 

dilakukan secara teratur. Maka gitar yang dihasilkan dapat bersaing dengan brand 

internasional.    

Media informasi adalah  informasi visual yang dituangkan ke dalam grafis, 

fotografi, elektronis.[5] Media informasi sebagai acuan untuk pengumpulan dan 

penyusunan sebuah data untuk penyampaian informasi secara verbal dan visual, 

agar bermanfaat bagi penerima. Salah satu  media yang digunakan dalam bentuk 

video. 

Video merupakan media penyampaian informasi yang berupa gambar 

bergerak dan suara yang disusun menjadi satu.[6] Dalam penelitian ini 

mengunakan video profil sebagai penyampaian pesan untuk memperkenalkan 

brand OQ gitar maker. 

Video profil mengenalkan tentang sebuah perusahaan dengan deskriptif 

untuk informasi sebuah perusahaan yang berisi gambaran umum perusahaan, 

aktifitas perusahaan dan proses produksi yang dilakukan perusahaan tesebut. 

Dengan melakukan pengambilan gambar secara detail dengan tujuan untuk 

memperlihatkan secara spesifik keadaan diperusahaan tersebut. [7] 

Sinematografi merupakan teknik menangkap atau menggabungkan gambar 

menjadi rangkaian gambar yang kemudian untuk menyampaikan pesan dalam 

sebuah cerita. [8] Sinematografi dibagi beberapa hal seperti penataan lighting, 

penerapan makeup, audio yang dipakai, penokohan atau pendalaman karakter, 

latar dan seting tempat untuk memberikan pesan sebuah cerita kepada Target 

audience. Tujuan pengunaan sinematografi agar pesan yang terdapat dalam video 

dapat disampaikan dengan baik dan agar setiap scene yang divisualisasikan 

memiliki alur yang menarik. 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode 

yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah, dengan pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi dengan terlibat langsung, jurnal, dan review dokumen. 
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Penelitian kualitatif bermaksud untuk mempelajari karakteristis yang diteliti 

dengan didasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah, dengan cara 

memahami fenomena yang terjadi dari narasumber dari topik yang diteliti. [9] 

Wawancara dilakukan kepada Slamet Joko Santoso yang sekaligus menjadi 

pemilik dari brand OQ gitar  dengan tujuan mendapatkan data secara langsung 

data secara benar dan valid, sehingga dapat menjadi dasar dalam proses penelitian 

dan untuk membangun cerita dengan sebenar-benarnya, dalam penyusunan cerita 

pada perancangan video profil ini.  

Strategi yang digunakan adalah Linier strategy atau strategi garis lurus 

untuk menetapkan urutan logis pada tahapan perancangan yang sederhana dan 

mudah  dipahami komponennya [10]. Keunggulan dari strategi ini yaitu tahapan 

yang sederhana dimana suatu tahap dimulai setelah tahap sebelumnya 

diselesaikan. Tahapan penelitian mengenai video profil brand OQ gitar dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Linier strategy 

 Tahap pertama dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi 

masalah, hal ini merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi suatu masalah 

yang meliputi penyebab, jenis, fenomena atau fakta sosial. Identifikasi dilakukan 

dengan wawancara dan observasi, yaitu menentukan inti permasalahan melalui 

wawancara yang mendalam dengan objek penelitian yaitu Retno Indah Puji astuti 

sebagai staf marketing dari brand OQ, dari hasil wawancara didapat hasil bahwa 

brand OQ  adalah sebuah industri kreatif yang bergerak dibidang pembuatan gitar 

yang berlokasi di Ambarawa, OQ gitar juga memiliki konsumen diberbagai 

kalangan, serta tidak sedikit dari konsumennya dari kalangan internasional, karena 

proses produksinya sangat mementingkan ketelitian dan keuletan, maka gitar yang 

dihasilkan sangat berkualitas tinggi, tetapi dalam proses pemasaran berupa foto 

melalui media sosial berupa instagram. 
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 Selanjutnya dilakukan wawancara kepada Bapak Nanda Hermawan selaku 

staf dibagian Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang. 

Hasil wawancara didapat bahwa OQ gitar adalah industri kreatif yang mandiri, 

meskipun ditengah pandemi masih bisa melakukan proses produksi yang bergerak 

dibidang manufaktur dan mampu membuat gitar yang memiliki kualitas dan ciri 

khas tersendiri, serta industri kreatif ini memiliki konsumen yang beragam dari 

lokal, mancanegara, pejabat, dan artis. Tetapi kurangnya media media audio 

visual yang menginformasikan secara detail tentang brand OQ gitar sebuah indutri 

kreatif yang membuat gitar. 

Berdasarkan dari indentifikasi masalah yang ada maka tahap ke dua adalah 

pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder, pengumpulan data 

primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemilik Brand OQ gitar, 

hasil dari pengumpulan data yang didapatkan berupa profil diri, keunikan dan 

kunggulan. kemudian proses produksi yang didapat saat melakukan pembuatan 

gitar, sehingga bisa melihat alur keseluruhan yang dilakukan oleh industri kreatif 

ini. 

Pengumpulan data primer kedua dilakukan dengan wawancara kepada 

Bapak Wisnu Aji selaku rekan kerja dibagian modifikasi, dari hasil wawancara 

didapat bahwa brand lokal ini mampu menciptakan karya gitar sesuai dengan 

keinginan konsumennya, dimana desain gitar yang sudah disesuaikan dengan 

tubuh atau gestur dari konsumennya saat memainkan gitar, sehingga karya gitar 

yang dihasilkan tidak kalah saing dengan karya internasional. 

Selain pengumpulan data primer, juga dilakukan pengumpulan data data 

sekunder, pencarian data sekunder diperoleh melalui jurnal, buku, dan website 

yang memiliki hubungan dan dapat mendukung data primer serta penelitian yang 

sedang dilakukan, data tersebut meliputi data tentang gitar, video profil. [11] 

Tahap ketiga adalah tahap analisa data dari hasil identifikasi masalah dan 

hasil pengolahan data, maka dilakukan analisis data sebagai penentuan target 

audience. Dari segi demografis ditentukan target audience masyarakat dengan 

rentang usia 16–40 tahun, alasannya adalah rentang usia tersebut adalah golongan 

rentang usia yang memiliki minat belajar tinggi dan usia tersebut adalah usia 
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produktif. Dari segi geografisnya terget audience utama dari penelitian ini adalah 

masyarakat Ambarawa dan sekitarnya. Untuk segi psikologi difokuskan untuk 

para musisi gitar yang belum mengetahui brand lokal ini. Namun tidak menutup 

kemungkinan untuk masyarakat luas yang memiliki niat untuk bermain dan 

memiliki gitar uniknya sendiri.  

Tahap keempat adalah tahap Perancangan media berupa video profil, 

Dalam penyusunan video profil, informasi dan visualisasi yang harus dirancang 

dengan jelas, sehingga dapat pesan tersampaikan kepada audience. Tahap 

perancangan yang dilakukan sama dengan tahap perancangan sebuah video pada 

umumnya, proses yang pertama adalah pra produksi, kemudian produksi dan yang 

terakhir adalah pasca produksi. Proses perancangan dapat dilihat pada Gambar. 2. 

 

Gambar. 2 Proses Perancangan 

 Pra produksi adalah tahap awal dari sebuah perancangan video yang 

berupa menentukan ide dan konsep, storyline, treatment, dan storybord. Yang 

pertama dilakukan adalah penentuan ide yang didapat adalah menperkenalkan 

profil brand OQ gitar yang memiliki keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki 

gitar lainnya.  

 Konsep dari video profil ini adalah menvisualisasikan secara detail brand 

OQ gitar dari pengenalan tempat hingga proses produksi dan dengan mengunakan 

teknik cinematografi yang baik sehingga dapat menyampaikan pesan secara baik 

dan menarik. 

 Setelah menentukan ide dan konsep tahap selanjutnya adalah storyline. 

Storyline merupakan kajian yang dirangkai menjadi cerita yang menarik dan 
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merupakan ringkasan cerita atau bisa disebut garis besar alur cerita yang dapat 

mengambarkan isi dari suatu video. Storyline dirancang berdasarkan ide cerita 

yang sudah direncanakan.[11] Storyline dari video profil brand OQ gitar adalah 

sebagai berikut.  

Ambarawa, kota kecil yang dikenal sebagai kota palagan, kota perjuangan.  

seakan seperti julukannya, dikota ini tumbuh sebuah dimana industri kreatif yang 

tetap bertahan berjuang, bergeliat dan terus berkarya ditengah pandemi yang 

sedang melanda negeri ini. Industri  kreatif yang bergerak dibidang kerajinan alat 

musik ini mampu bertahan hidup, menjaga ekstisensi dan menghasilkan karya 

yang mampu mewarnai dunia permusikan di setiap nada yang keluar dari petikan 

dawai gitar yang dihasilkanya.  

OQ gitar , merupakan industri kreatif lokal yang mampu menghasilkan 

gitar- gitar berkualitas yang tak kalah dengan produk import saat ini, brand lokal 

ini memiliki keunggulan dan keunikan yang tak dimiliki oleh industri atau 

pengarajin gitar lainya, yaitu  mampu merancang sebuah gitar yang berdasarkan 

karakter serta gaya bermain pemusiknya. 

Gitar diciptakan melalui sentuhan rasa pengrajinnya. proses pemikiran dan 

pengaplikasian dikerjakan secara detail dan teliti, mulai dari memilih bahan baku 

yang berkualitas, merancang pola gitar yang ergonomis, pemotongan dan 

pembentukan bahan, serta penghalusan dilakukan dengan kecermatan, ketekunan 

dan ketelitian yang tinggi.  

Untuk menghadirkan sebuah keindahan serta keunikan pada gitar pada 

sentuhan akhir, perpaduan warna yang harmonis serta bahan pendukung atau 

pelengkap gitar di pilih dengan kualitas yang baik. bentuk dan warna gitar yang 

dihasilkan oleh brand OQ gitar ini mampu menjadi identitas sang musisinya dan 

bagaimana penampilan gitar ini akan tersaji. 

Brand lokal namun memiliki hasil kualitas internasional. OQ gitar  telah 

terbukti mampu memuaskan konsumen yang menginginkan sebuah gitar yang 

memiliki karakter serta berkualitas. pemasarannyanya tidak hanya lokal ataupun 

nasional, bahkan telah mampu menembus pasar internasional. beberapa musisi 

dan tokoh ternama telah menikmati alunan nada indah yang dihasilkan oleh gitar 

ini.  

Sebagai brand lokal, OQ gitar telah membuktikan bahwa sebuah produk 

lokal jika dikerjakan dengan ketekunan, kecermatan dan ketelitian yang tinggi, 

mampu menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, dan itu terbukti pada produk 

gitar yang dihasilkan oleh produk ini. 

Ayo bergerak industri kreatif lokal. 

 

    Setelah merancang Storyline, maka tahap selanjutnya adalah treatment. 

Treatment merupakan pengembangan dari sinopsis berbentuk ringkasan secara 

deskriptif tentang bagaimana suatu cerita atau rangkaian peristiwa mulai dari awal 
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sampai akhir yang nantinya dikerjakan. [11] Berikut merupakan treatment  dari 

perancangan video profil pengrain gitar. 

 Scene 1 : Opening 

Shot : Long Shot, wide shot 

Menampilkan icon-icon dan suasana kota Ambarawa  

 Scene 2 Pengenalan Industri Kreatif  

Shot : Long Shot, Medium Shot 

Pengenalan industri kreatif yang bergerak dibidang pembuatan gitar 

 Scene 3 Pengenalan OQ Gitar 

Shot : Long Shot, Extreame Shot 

Menampilkan profil singkat dari industri kreatif, dengan memperlihatkan 

gitar yang berkualitas. 

 Scene 4 Keungulan dan keunikan  

Shot : Long Shot, Extreame Shot 

Memperlihatkan keunggulan dan keunikan yang dimiliki industri kreatif 

ini. 

 Scene 5 Proses Produksi 

Shot : Long Shot,  Extream Shot 

Menampilkan proses pembuatan gitar secara detail. 

 Scene 6 Finising 

Shot :  Medium Shot 

Proses yang terakhir adalah proses finising dimana dilakukan pengecetan 

 Scene 7 Pemasaran 

Shot : Long Shot, Medium Shot, Extream Shot 

Dokumentasi tentang siapa saja yang telah memakai atau memesan gitar 

dari industri kreatif ini. 

 Scene 8 Closing 

Shot : Medium Shot 

Menampilkan beberapa koleksi gitar yang dimiliki industri kreatif ini 
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Proses selanjutnya adalah merancang storyboard, dimana Storyboard 

merupakan kumpulan dari sebuah gambar disusun secara berurutan dengan 

diikutti penjelasan – penjelasan di setiap gambarnya, bertujuan untuk 

memudahkan dan menjadikan pedoman dalam pengambilan gambar. [12] berikut 

merupakan storyboard video profil brand OQ gitar . Dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1 

Storyboard  video profil 

No Gambar Jenis 

Shot 

Durasi  Keterangan 

I 

 

Long 

Shot, 

Wide 

Shot 

00.30 Scene 1, memperlihatkan 

tampilan gunung merbabu, 

memperlihatkan keadaan dikota 

ambarawa. 

II 

 

Long 

Shot, 

Medium 

Shot 

00.27 Scene 2, Pengenalan industri kreatif 

yang memproduksi gitar. 

III 

 

Medium 

Shot, 

Extream 

Shot 

00.17 Scene 3, pengenalan brand OQ 

merupakan sebuah nama dari industri 

kreatif yang mampu menghasilkan 

gitar yang berkualitas. 

IV 

 

Long 

Shot, 

extreme 

shot 

00.37 Scene 4 keunikan dan keunggulan 

yang dimiliki, menampikan modifikasi 

gitar dan suara dari gitar yang 

dihasilkan 

V 

 

Long 

Shot, 

extreme 

shot 

01.00 Scene 5, prose yang dilakukan dalam 

produksi adalah pemilihan bahan 

baku, kemudia dibentuk polda dan 

dipotong, setelah itu dilakukan proses 

pengukuran dan penghalusan. 
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VI 

 

Long 

Shot, 

Medium 

Shot 

02.39 Scene 6, proses atau alur dalam 

finising pembuatan gitar, 

memperlihatkan proses cat serta 

proses pemberian lapisan terluar agar 

cat tidak mudah mengelupas 

VII  

 

Long 

Shot, 

Medium 

Shot, 

extream 

shot 

01.35 .Scene 7 memperlihatkan dokumentasi 

yang dimiliki oleh brand OQ seperti 

tokoh terkenal di dalam dan luar 

negeri. 

VIII 

 

Medium 

Shot 

00.31 Scene 8, memperlihatkan keseluruhan 

koleksi gitar yang telah dibuat dan 

sudah 

 Tahap perancangan selajutnya adalah produksi. Pada tahap perancangan 

ini dilakukan shooting atau proses pengambilan gambar yang  baik sehingga 

menjadi footage dalam video profil ini. Dalam melakukan proses produksi maka 

harus mengikuti storyline dan storyboard yang telah dirancang sebelumnya 

sehingga dalam proses produksi lebih teratur dan terarah. 

Tahap selanjutnya adalah pasca produksi yang meliputi editing video dan 

audio mixing. Pada tahap editing dilakukan dua tahap yaitu editing offline dan 

editing online. Tahap offline editing adalah proses editing video yang memiliki 

beberapa tahap terdiri dari finecut,rounghtcut, assambling, dan pada tahap ini 

akan menjadi susunan video sesuai dengan storyline. serta diperhatikan untuk 

keselarasan backsound dan footage. Tahap ini dapat dilihat pada gambar 3.  

 
Gambar 3. Proses cut to cut 



 

12 
 

Selanjutnya merupakan tahap editing online, salah satu yang dilakukan 

dalam proses ini yaitu colour grading, dimana pada tahap ini merupakan proses 

menyeimbangkan warna, kontras dan highlight dari footage video satu dengan 

lainnya. Dalam perancangan ini Colour grading digunakan untuk membangun  

suasana dan memperbaiki warna pada video. Untuk proses colour grading 

mengunakan warna clod  karena warna tersebut cocok untuk memberikan kesan 

yang alami dan santai. Proses editing dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Pemberian color grading 

Setelah proses online editing selesai maka akan dilakukan proses audio 

mixing, audio mixing adalah pengabungan dan penyelarasan antara visual dan 

audio agar menjadi kesatuan yang utuh. Dalam proses ini pengaturan audio narasi 

dan musik latar diatur agar tidak saling menganggu. Pada proses ini juga 

mengunakan noise reduction yang berfungsi untuk mengurangi noise atau 

gangguan, sehingga suara narator dapat terdengar lebih jelas. Backsound yang 

digunakan adalah it all begins here - borrtex, dengan mengunakan backsound  

bertujuan untuk membangun suasana agar setiap proses pembuatan gitar lebih 

menarik dan tidak membosankan. Proses audio mixing dapat dilihat pada gambar 

5. 

 

Gambar 5. Audio mixing 

Tahap selanjutnya adalah pemilihan tipografi untuk memberikan informasi 

dan judul, jenis tipografi yang digunkan pada video profil ini adalah jenis font 
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century gothic. dimana font tersebut salah satu dari jenis font sans serif. Karena 

font jenis ini memiliki sifat tegas, fugsional dan memiliki keterbacaan yang jelas. 

Tipografi dalam video profil ini dapat dilihat pada gambar 6. 

      

Gambar 6. Pemilihan tipografi 

Proses terakhir yaitu rendering, proses ini dilakukan ketika tahap editing 

video dan audio telah selesai dilakukan. Output video yang dihasilkan 

mengunakan format H264 denggan mengunakan resolusi 1920p x 1080p, dengan 

tujuan agar video yang dihasilkan memiliki data yang berukuran kecil namun 

memiliki kualitas video yang baik. 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil perancangan video profil mengenai brand OQ gitar ini berupa media 

audio visual yang mampu memberikan informasi mengenai profil dari brand OQ 

gitar yang bergerak di industri kreatif pengrajin gitar. Video profil pengrajin gitar 

ini akan diawali dengan memperlihatkan kota ambarawa dan menampilkan 

keadaan yang berada di sekitar lokasi ambarawa. Shot yang dipakai adalah wide 

shot, long shot dengan memiliki tujuan untuk memperlihatkan keadaan dan lokasi 

di Ambarawa secara jelas dan luas. Scene pembuka ini dapat dilihat pada gambar 

7. 

 
Gambar 7. Kota Ambarawa   

Scene 2 mengisahkan mengenai suatu kondisi atau suasana tempat industri 

kreatif ini berada, disitu juga diperlihatkan aktifitas yang dilakukan oleh pengrajin 

gitar, pengambilan gambar mengunakan long shot dan medium shot dengan tujuan 
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untuk memperlihanan lokasi serta aktifitas yang ada di lingkungan tersebut. Scene 

ini  dapat dilihat pada gambar 8. 

 
Gambar 8. Keadaan Industri Kresatif 

Scene 3 menginformasikan mengenai industri kreatif yang bernama OQ 

gitar yang mampu menghasilkan karya yang berkualitas, serta mampu bersaing 

dengan gitar import, diambil mengunakan medium shot, extreme shot dengan 

tujuan agar setiap detail bentuk yang dikerjakan terlihat jelas. Scene ini dapat 

dilihat pada gambar 9. 

 
Gambar 9. Pengenalan Brand OQ Gitar 

Scene 4 menginformasikan lebih detail mengenai profil brand OQ saat 

melakukan pengerjaan gitar yang memiliki sebuah ciri khas tersendiri, dimana 

industri kreatif ini mampu merancang gitar sesuai dengan gaya yang dimiliki 

pemusik atau pemain gitar. Pengambilan gambar mengunakan Long Shot, extreme 

shot dengan tujuan agar setiap detail yang dikerjakan terlihat jelas. Scene ini dapat 

dilihat pada gambar 10. 

 
Gambar 10. Menampilkan saat Bermain Gitar 

Scene 5 proses produksi dimana setiap proses produksi gitar dilakukan dari 

awal sampai akhir, seperti pembentukan pola, pemotongan kayu, pengamplasan 
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dan penghalusan, pengambilan gambar mengunakan jenis shot, extreame shot dan 

Long shot dengan tujuan untuk menampilkan detail saat melakukan proses 

pembentukan body gitar serta menampilkan setiap tahapan produksi yang 

dilakukan. Scene dapat dilihat pada gambar 11. 

   
Gambar 11. Proses Pembuatan Gitar  

Scene 6 menampilkan proses finishing dimana memberikan sentuhan 

akhir untuk menampilkan sebuah keindahan gitar dengan perpaduan warna dan 

bentuk yang dihasilkan, sehingga brand OQ mampu menyajikan gitar yang 

menjadi identitas pemakainya. Pengambilan gambar mengunakan medium shot 

dan long shot dengan tujuan memperlihatkan gestur tubuh saat melakukan 

pengecetan. Scene ini dapat dilihat pada gambar 12. 

 
Gambar 12. Proses Finishing Pengecetan 

Scene 7 mengisahkan mengenai perjalanan dalam memuaskan konsumen 

yang menginginkan gitar yang memiliki karakter serta memiliki kualitas yang 

baik, sehingga brand OQ gitar ini sudah dikenal dan dipakai oleh musisi atau 

tokoh ternama. Pengambilan gambar mengunakan Long Shot, Medium Shot. 

Extream Shot dengan tujuan untuk memperlihatkan keseluruhan proses dengan 

detail dan jelas. Scene ini dapat dilihat pada gambar 13. 

 
Gambar 13.  Dokumentasi dan Hasil Produk Gitar 
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Scene 8 menceritakan mengenai hasil–hasil produk gitar yang dihasilkan 

dengan ketekunan, ketelitihan, dan kecermatan, sehingga produk gitar yang 

dihasilkan sudah terbukti berkualitas. jenis shot yang dipakai adalah long shot, 

dan mengunakan paning yang bertujuan untuk menampilkan keseluruhan koleksi 

gitar yang ada di industri kreatif ini.. Scene ini merupakan scene penutup dapat 

dilihat pada gambar 14. 

   
Gambar 14. Menampilkan Koleksi Gitar 

Hasil perancangan dari video profil OQ gitar dapat diimplementasikan 

secara Offline,  kemudian dapat diberikan kepada dinas terkait, seperti Dinas 

perdagangan di bagian UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah selaku 

dinas yang menangani industri kreatif. Dan hasil video dapat dipublikasikan 

secara online dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh brand OQ 

gitar dan juga memanfaatkan media sosial youtube, sehingga jangkauan 

penyebaran informasi lebih luas dan dapat diakses oleh masyarakat umum, agar 

dapat mengetahui profil dari brand OQ gitar. Hasil Implementasi dapat dilihat 

pada gambar 15. 

 
Gambar 15. Implementasi media online 

5. Pengujian   

Untuk mengetahui apakah hasil penelitian sudah sesuai dengan 

perancangan, maka dilakukan pengujian, pengujian dilakukan secara kualitatif 

kepada pihak–pihak terkait yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam hal ini 

pengujian dilakukan kepada pihak dari brand OQ gitar, kemudian dilakukan 
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pengujian kepada ahli videografi. Untuk mengetahui kebenaran dari alur video, 

dan kepada ahli videography untuk mengetahui hasil dari video tersebut.    

 Pengujian yang pertama dilakukan kepada Ibu Indah Puji Astuti, selaku 

staf marketing di brand OQ gitar, untuk mendapatkan apakah informasi dalam 

video ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi dalam industri kreatif ini. 

Berdasarkan wawancara, didapatkan hasil bahwa video profil yang dirancang 

telah dapat menceritakan mengenai profil dari brand OQ secara detail sebagai 

industri kreatif pengrajin gitar yang berada di Ambarawa. Serta alur yang disusun 

sudah sesuai, mulai dari pengenalan ambarawa yang memperlihatkan suasana 

yang berada di sekitar lokasi ambarawa, pengenalan industri kreatif, pengenalan 

brand OQ gitar, dan proses produksi. visualisasi Proses produksi dimulai dari 

pemilihan bahan baku, pembentukan pola gitar, pemotongan pola, penghalusan 

mengunakan mesin, pengabungan, penmberian warna, melakukan pengecekan 

suara gitar, memainkan gitar, dan yang terakhir menampilkan dokumentasi dari 

musisi dan tokoh ternama yang telah memakai produk gitar yang dibuat oleh 

brand OQ gitar, semua proses ditampilkan secara detail dan menarik, sehingga 

dapat dan layak menjadi video profil dari OQ gitar. 

Setelah melakukan pengujian konten kepada pihak brand OQ, pengujian 

berikutnya dilakukan kepada Bapak Martin Setyawan S.T. M.Cs, selaku pemilik 

Dreams Studio dalam bidang videografi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

masukan tentang teknik pengambilan gambar dan kualitas video yang dihasilkan. 

Hasil dari pengujian menunjukan bahwa konsep serta alur cerita dari video profil 

ini cukup jelas, sehingga secara keseluruhan video profil telah dapat 

menyampaikan maksud dan tujuan dari perancangan video profil ini. Video profil 

secara audio visual menarik, dalam pengambilan gambar dinamis dan tidak 

monoton, serta pemilihan typografi sudah sesuai, pada color grading dan 

pengunaan narasi sudah sesuai sehingga dapat membangun suasana dalam video 

tersebut, Sehingga kualitas video  dihasilkan sudah baik dan layak untuk di 

publikasikan dan menjadi video profil dari brand OQ gitar. 
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6. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa video profil brand OQ gitar dengan mengunakan teknik sinematografi yang 

sesuai, telah dapat menyampaikan informasi dengan baik, detail dan menarik. 

serta mampu mmemberikan informasi yang sesuai mengenai keunikan dan 

keunggulan produk yang dihasilkan oleh industri kreatif ini, sehingga diharapkan 

hasil akhir penelitian ini dapat menjadi media informasil mengenai profil yang 

mengvisualisasikan secara audio visual mengenai pengrajin gitar dengan baik dan 

dapat memperkenalkan industri kratif ini kepada masyarakat ambarawa.  

 

 


