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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Strategi Statement  

Menurut Moriarty dan Mitchell (2009, hlm. 234) perencanaan strategi adalah 

proses mengidentifikasikan problem yang dapat dipecahkan dengan komunikasi 

pemasaran, kemudian menentukan tujuan yang dicapai dan mengimplementasikan 

taktik. Strategi merupakan alat, sasaran, desain atau rancangan untuk mencapai 

tujuan pesan dan strategi media.  

Suyanto (2005, hlm. 39) menambahkan produk tidak hanya objek fisik, 

tetapi merupakan seperangkat manfaat atau nilai yang dapat memuaskan 

kebutuhan pelanggan, baik secara fungsional,psikologis, maupun, sosial. 

Sehingga dari dua penjelasan diatas, dapat dikatakan dalam merancang 

video profil produk dibutuhkan strategi kreatif, pembentukan evaluasi, seleksi dan 

pelaksanaan pesan. Pembentukan pesan terhadap produk pada prinsipnya 

merupakan manfaat utama yang ditawarkan merk sebagai pengembangan konsep 

produk. 

2.1.1. Klien 

Menurut Barry (2008, hlm. 45) klien merupakan seseorang yang menggunakan 

layanan dari seorang atau sebuah organisasi profesional yang bertanggung jawab 

untuk produksi atau jasa. Karena hubungan dengan klien demikian dekat dan 

terbina demikian lama, baik account executive atau creative director, misalnya 
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“meriset” kebutuhan, keinginan, dan harapan klien yang dijadikan dasar untuk 

memberi layanan yang tepat dengan keinginan klien. 

Dalam pembuatan proses video profil produk pada perusahaan, tentunya 

harus merumuskan tujuan produksinya untuk memberikan sekilas pandang 

perusahaan tersebut dimana produk yang kelak dihasilkan akan dibagikan kepada 

klien perusahaan. 

2.2. Creative Director 

Creative director berperan sebagai manajer, kreator, dan sekaligus inspirator bagi 

anggota tim produksi dan para pemeran. Seperti yang dikemukakan oleh 

Naratama (2004) sebagai Creative director, harus bisa mengarahkan acara dan 

memvisualkan konsep-konsep kreatif yang dibuat dari sebuah produk komersial 

serta harus memiliki pengetahuan yang bagus termasuk pada iklan layanan 

masyarakat (hlm. 173). 

2.3. Beberapa Istilah dan Dasar Konsep 

Perencanaan media meliputi suatu rangkaian keputusan dan memberikan pesan 

promosi kepada pelanggan. Dalam promosi setiap perusahaan atau produk dapat 

berubah sewaktu waktu tergantung dari pada minat masyarakat dan tren promosi 

yang sedang berjalan dari masa kemasa, perencanaan media promosi juga dapat 

membutuhkan konsep untuk menarik minat pelanggan, untuk itu dibutuhkan 

strategi yang pasa dalam perencanaan strategi promosi. 

Menurut McGraw-Hill (2009, hlm. 312) perencanaan media adalah 

serangkaian keputusan yang terlibat dengan memberikan pesan promosi ke calon 

pembeli dan pengguna dari merek ataupun produk. Perencanaan media merupakan 
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proses, yang berarti sejumlah keputusan yang dibuat, yang masing-masing 

mungkin dapat diubah atau ditinggalkan sebagai rencana berkembang. 

2.4. Point of View 

Pengambilan gambar secara point of view bertujuan untuk menunjukkan 

pergerakan karakter sehingga penonton seperti berada di dalam cerita, melihat 

atau perasaan yang ada dalam gambar tersebut. Dalam pengambilan gambar 

secara point of view terlihat menunjukkan yang dilihat karakter di dalam cerita, 

jenis pengambilan emosional point of view dapat menunjukkan visual keadaan 

situasi karakter dalam cerita akan terasa (Bettman, 2013, hlm. 14 - 16). 

Katz (2004, hlm. 4-5)  point of view menentukan  identifikasi setiap shot pada 

film yang mengekpresikan point of view pada film naratif perubahan point of view 

sering terjadi. Point of view adalah pemilihan yang signifikan dalam menentukan 

penempatan kamera. Banyak bagian dari point of view yang kita lihat sebagian 

besar tidak terlihat oleh penonton, meskipun perubahan akan lebih terasa dari cara 

penonton mendanggapi sceanenya. 

Pada kedua teori di atas dapat dikatakan point of view memberikan kesan 

yang berbeda pada setiap adegan atau shot, hal ini bertujuan untuk menjelaskan 

secara rinci pada sceane serta dapat memberikan ekspresi yang berbeda pada 

karakter dalam setiap sceane. 

2.4.1.  Point of View Orang Pertama 

Penggunaan secara luas dari sudut subjektif selalu memberikan kesan kaku dalam 

film narasi, karena penonton hanya diberikan sudut pandang visual melalui 

seorang karakter dan mengecoh penonton. Dalam hal ini sebuah cerita naratif 
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dapat dijadikan sebagai identifikasi serta sudut pandang dari visual karakter 

tersebut. Untuk melihat reaksi karakter melalui mimic muka atau gestur tubuh 

lainnya. 

Katz (1991, hlm. 267) menjelaskan bahwa penggunaan sudut pandang 

subjektif yang belrebihan selalu membuat sebuah film naratif menjadi bosan 

untuk di lihat, ini sebagian besar terjadi karena penonton diberikan sudut pandang 

visual  dari karakter dan hanya dibuat untuk melihat reaksi melalui wajah dan 

gerakan tubuh. 

2.4.2. Omniscient Point Of View 

Omniscient point of view memberikan dan menceritakan suatu hal tentang 

pemikiran karakter terhadap penonton, dalam hal ini narrator harus memahami 

karakter yang diperankanya. Tipe dari setiap narasi juga beperan menentukan 

karakter pada narrator. Dalam point of view narator juga dapat artikan sebgai 

sudut pandang penonton 

Katz (1991, hlm. 267) mengatakan narasi yang jelas dianggap penonton 

membuat film menjadi tidak dramatis dan jarang digunakan. Mengubah gaya yang 

mengkombinasikan kata dan gambar menciptakan ide-ide baru. Untuk 

menampilkan sudut pandang harus mengerti apa yang karakter pikirkan. Sehingga 

membutuhkan beberapa tipe narasi, pengisi suara atau gambar. 

2.5. Keterlibatan dan Identifikasi Penonton 

Ketertarikan penonton dalam suatu shot pada sceane tergantung dari sudut 

pandang karakter itu sendiri yang mampu menujukan  dalam karakter harus dapat 

melibatkan penonton sehingga dapat dimengerti oleh penonton. Katz (1991) 
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mengatakan kontrol pada narasi mengarahkan identifikasi kita menggunakan 

beberapa strategi, tetapi kebanyakan tergantung dari proses editing. Konteks 

narasi menunjukan bahwa penonton memahami kejadian dari sudut pandang 

karakter (hlm. 269). 

2.6. Sudut Kamera 

Sudut pandang kamera memiliki informasi yang dapat ditunjukan kepada 

penonton. Hal ini dapat meningkatkan ketertarikan penonton terhadap objek 

dalam sudut pandang, sehingga posisi kamera dan padangan subjek yang 

memposisikan penonton dapat mengerti arti dari shot tersebut. Menurut 

Thompson (2013) sudut pandang seseorang objek dan kejadian yang ditangkap. 

Posisi kamera dan pandangan subjek yang kita posisikan membuat penonton akan 

melihat lebih banyak informasi visual yang ditunjukkan, ini juga membantu 

penonton mengartikan arti dari sebuah shot (hlm. 45). 

2.7. Memahami dan Mengontrol Komponen Visual 

Mendefinisikan komponen visual akan membuka pintu untuk memahami struktur 

visual, dapat menjadi petunjuk untuk memilih lokasi, model karakter, warna, tata 

huruf, lensa, posisi kamera, komposisi, pencahayaan, dan keputusan editor. 

Memahami komponen visual akan menjawab pertanyaan tentang setiap aspek 

visual terhadap gambar. (Block, 2008, hlm. 3) 

Moriarty (2009, hlm. 508) mengemukakan dalam advertising yang efektif, 

baik media cetak maupun televisi, bukan hanya kata yang perlu 

mengkomunikasikan pesan tetapi visual juga. Visual biasanya bekerja sama 

dengan kata untuk menghadirkan konsep kreatif.  
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Sehingga dari kedua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa proses 

pembuatan video profil produk dibuat untuk menyampaikan pesan komunikasi 

secara visual dan rangkaian rencana pengambilan gambar yang meliputi dialog 

dan lokasi, dapat dengan mudah dibayangkan tentang suatu cerita yang memiliki 

konsep sebagai media untuk menyampaikan pesan komunikasi. 

2.8. Eksekusi Kreatif 

Eksekusi kreatif merupakan cara membuat suatu daya tarik iklan disajikan. Iklan  

yang memiliki daya tarik dan memiliki pesan yang bermakna merupakan hal yang 

jelas dan penting, namun cara bagaimana suatu eksekusi kreatif iklan 

dilaksanakan adalah tidak kalah pentingnya. (Morissan, 2010, hlm. 351) 

Trisnanto (2013, hlm. 7) menambahkan bahwa gagasan atau kosnsep baru 

dibangun tidak dari langit kosong, tetapi di kembangkan dari menggali fakta, 

informasi, data, sejarah dan pengalaman. Pengamatan atas perilaku orang dalam 

memakai atau tidak merek tertentu, menentukan. 

Sehingga dari dua penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep dan 

pengembangan dilakukan oleh perusahaan berdasarkan tujuan dari nilai produk 

yang akan diangkat sebagai hal-hal penting dalam profil produk dan memuat 

pesan persuasif yang meyakinkan pelanggan terhadap produk tersebut. Sehingga 

harus menciptakan koneksi yang relevan dengan audiensinya dan menyajikan ide-

ide yang menjual dengan cara yang tidak terduga. 

2.9. Seni dari Voice Acting 

Menurut Alburger (2015, Hlm.186) untuk menyampaikan suara yang efektif 

dengan menggunakan prinsip dasar dramatis seperti sedang berbicara dengan 
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orang lain, hal ini bertujuan untuk meningkatkan mood konsumen sehingga kesan 

dramatis lebih membuat konsumen tertarik pada produk yang ditawarkan. 

Menemukan kecocokan tingkah laku atau gaya, hal ini dapat menjadi penyatu 

apabila dilakukan dengan benar. Dengan ini voice actor yang natural, dapat 

dipercaya untuk mempromosikan suatu produk dikalangan konsumen. 

Seni dari voice dapat memberikan kesan dramtis dan meningkatkan mood. 

Dalam hal ini  seni voice acting dapat membuat penonton merasa tertarik dari apa 

yang diperlihatkan pada visual. Karakter suara narrator sangat penting untuk 

menentukan tema dan tujuan promosi itu sendri. 

2.10. Voice Over sebagai Narasi 

Menurut Alburger (2015, hlm. 17) voice over dapat memberikan respon 

emosional untuk memotivasi, dengan adanya voice over memberikan kesan yang 

baik dan mendalam sebagai panduan pada video profil produk. Voice over 

berperan juga sebagai salesperson dengan suaranya dapat meyakinkan dalam 

menjual produk, sehingga membuat pelanggan yang mendengarkan menjadi 

tertarik.  

Circcareli (2013, hlm. 5) menambahkan mengetahui kemampuan dalam 

bersuara serta keterampilan untuk menyampaikan pesan yang dikarang. Tidak 

hanya sekedar bicara, memberi penyampaian pesan kata dalam mendengarkan 

kalimat menjadi persuasif untuk diucapkan yang dimana pesan tersebut 

mendorong khalayak untuk tidak hanya mendengar apa yang dikatakan tetapi juga 

dirancang untuk mendidik, menginformasikan, atau menghibur. 
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Sehingga dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembangunan profil produk dibutuhkan voice over narasi untuk mendungkung 

penjualan dan menarik informasi cerita dalam video profil produk tersebut, 

sehingga pelanggan dapat mengetahui dengan jelas informasi dalam video profil 

produk tersebut. 

2.11. Naskah Menjadi Lebih Dipercaya 

Performa seorang narrator harus baik sehingga narasi pada voice acting yang 

dihasilkan membuat penonton tertarik. Dalam hal ini naskah yang baik sangat 

penting digunakan agar penonton mengerti apa yang creative director inginkan. 

Penggunaan dan pemilihan gaya bahasa berpengaruh pada mood penonton dalam  

menyampaikan pesan. 

Alburger (2015) mengemukakan menemukan kepribadian dari karakter 

untuk mendapatkan keaslian dari peran tersebut yang membuat karakter hidup dan 

membantu performa seorang narator lebih dipercaya. Hal yang harus diperhatikan 

seorang narator adalah performa harus meliputi peranan dan aktingnya. 

Disamping itu seorang aktor juga harus dapat menggunakan tata bahasa yang 

dapat di mengerti oleh penonton. Semua tentang voice-acting adalah membuat 

performa karakter bisa dipercaya (hlm. 160).  

2.12. Iklan Dengan Menggunakan Satu Suara 

Alburger (2015) mengatakan penulisan naskah iklan yang baik akan 

menyampaikan pesan dari produk yang dibuatnya sehingga akan memotivasi dan 

menginspirasi pendengar untuk mencoba sebuah produk. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa seorang creative director harus dapat menentukan penonton secara cepat 

berdasarkan naskah yang telah ditulis (hlm.185). 

 Seorang narrator dalam menyampaikan informasi perlu menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh para pendengar. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam menangkap informasi yang diberikan kepada para pendengar. 

Sehingga dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi penonton sebagai 

pendengar,  dengan naskah iklan yang baik dapat membuat penonton merasa 

tertarik dan ingin mencoba menggunakan produk tersebut.
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