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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Tugas Akhir yang penulis buat merupakan sebuah project profil produk, yang 

dibuat untuk memperkenalkan produk jasa yaitu quick service dari PT. Auto 

Kencana Ford Jakarta Selatan. Penulis diberikan tanggung jawab oleh klien untuk 

membuat video profil produk tentang pengenalan layanan jasa kepada pelanggan 

Ford.  

Sehingga penulis melakukan observasi lapangan, penulis juga meneliti 

dengan menonton berbagai contoh profil produk dan meneliti proses kerja tahapan 

pelayanan produk jasa quick service tersebut. Observasi lapangan ini juga 

dilakukan dengan wawancara kepada pihak PT. Auto Kencana Ford Jakarta 

Selatan, sehingga penulis dapat memahami pembuatan video profil produk dan 

penonton dapat memahami penyampaian video profil produk tersebut. 

3.2. Konsep 

Penulis membuat profil produk untuk PT. Auto Kencana Ford Jakarta Selatan 

dengan memperkenalkan produk dan edukasi pada video profil produk tersebut, 

sehingga penulis menggunakannya sebagai konsep dari video profil produk 

tersebut dan mengikut sertakan konsep yang penulis pilih yaitu dengan membuat 

penonton merasakan pelayanan dan tahapan yang diberikan quick service dengan 

menggunakan shoot point of view yang membuat penonton merasakan suasana 

dan edukasi pada produk tersebut. 
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3.3. Posisi Penulis 

Dalam pembuatan produk profil quick service ini, penulis beposisi sebagai 

creative director. Penulis bertanggung jawab atas semua bagian, mulai dari tahap 

pra-produksi, produksi, dan post-produksi. Sehingga dapat tercapainya pembuatan 

video profil produk sesuai dengan keiinginan klien, penulis juga bertugas sebagai 

penata kamera sehingga terus berjalan dalam sebuah produksi video produk profil. 

 Dalam melaksanankan proses pembuatan video profil produk, penulis 

harus memastikan konsep visual yang layak di publikasikan dengan menentukan 

segala aspek kreatif dalam pembuatan video profil produk, sehingga pelanggan 

dapat memahami maksut dan tujuan yang disampaikan pada profil produk yang 

telah dibuat sebagai edukasi. 

3.4. Tahapan Kerja 

Proses tahapan kerja yang dilakukan penulis sebagai creative director dalam 

pembuatan profil produk quick service untuk PT. Auto Kencan Ford Jakarta 

selatan, pada saat pengumpulan data dari tahap pra-produksi, produksi, dan post-

produksi. 

3.4.1. Pra-Produksi 

Dalam tahap pra-produksi, penulis melakukan beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Penulis melakukan wawancara dengan manager PT. Auto Kencana Ford untuk 

mengetahui jenis produk yang ingin dibuat dalam video profil produk. 

Sehingga penulis diminta untuk membuat video profil produk yaitu quick 
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service yang akan dikenalkan kepada pelanggan mengenai tahap proses dalam 

layanan jasa tersebut. 

2. Setelah mengetahui produk yang ingin dibuat, penulis mempelajari dan 

memahami proses tahapan pada layanan jasa tersebut berupa observasi 

lapangan. Sehingga penulis mengetahui gambaran visual dan skenario yang 

akan dirancang pada tahap produksinya. 

3. Kemudian penulis menentukan konsep yang akan divisualkan dan menentukan 

sudut pengambilan gambar dalam pembuatan video profil produk, sehingga 

penulis membuat storyboard awal sebagai peralatan untuk membentuk konsep 

dan visual yang sudah dianalisa dan observasi lapangan. Sehingga penulis 

dapat mengetahui gambaran visual awal yang akan dibuat pada tahap 

produksi. 

 Gambar 3.1. Storyboard awal 

(Dokumentasi Pribadi) 
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4. Penulis membaca dan memahami skenario yang dibuat oleh copywriter yang 

akan divisualisasikan kedalam video profil produk. Sehingga penulis tau 

tahapan – tahapan  dan langkah pengerjaan dalam produk quick service.   

5. Kemudian penulis melakukan reading dengan talent, untuk menjelaskan 

adegan-adegan yang akan dilakukan selama produksi. Pada tahap ini penulis 

men-direct para pekerja yang ikut serta pada perannya masing-masing dalam 

pembuatan video profil produk agar tidak kaku dalam acting yang 

diperankannya pada saat dikamera. 

3.4.2. Produksi 

Pada tahap produksi, karena kekurangan kru, penulis juga bertugas sebagai penata 

kamera dan mengarahkan talent. Dalam tahap ini merupakan tahap yang penting, 

karena merupakan tahap perancangan yang telah dibuat sebelumnya , sehingga 

sesuai dengan dengan yang diharapkan hingga menjadi video profil produk. 

3.4.3.  Post-Produksi 

Pada tahap post-produksi, karena kekurangan kru, penulis melakukan proses 

editing bersama account executive. Dalam tahap ini penulis mengelompokan 

footage berdasarkan jenis scene dan shot, penulis menonton semua shot yang 

kemudian dapat digunakan yang akan menjadi satu kesatuan video profil produk 

yang baik dan layak dipublikasikan untuk pelanggan. 

3.5. Acuan 

Dalam pembuatan profil produk, penulis memiliki acuan atau referensi yang 

penulis terapkan, dengan menonton beberapa contoh video profil produk yang 
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dapat membantu dalam produksi video profil produk. Berikut  beberapa video 

profil produk yang menjadi refrensi sebagai bahan acuan. 

3.5.1.  Produk Lancer Evolution Final 

 

Gambar 3.2. Adegan perakitan mobil 

(https://www.youtube.com/watch?v=gnimq8huscM) 

Video profil produk yang dipublis pada 29 September 2015, merupakan konsep 

video mempunyai persamaan yang digunakan penulis. Persamaan dari konsep 

penulis yaitu menggunakan time lapse dalam pembuatan mobil tersebut, sehingga 

penulis menemukan ide untuk menggunakan konsep time lapse, karena produk 

quick service juga mengutamakan kecepatan berkala tiga puluh menit untuk 

pelanggan. 
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3.5.2. Profil Produk Industrial for Service Station Owners 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Adegan pelanggan masuk bengkel 

(https://www.youtube.com/watch?v=esHKLbERMjY) 

Video profil produk yang dipublis pada  30 September 2013 juga memiliki 

persamaan pada konsep yang penulis gunakan. Persamaan pada konsep tersebut 

yaitu menggunakan point of view, sehingga penulis menggunakan acuan konsep 

tersebut sebagai persamaan dengan pengenalan sebuah produk quick service 

dimata pelanggan.  

 Sehingga dua video produk profil tersebut menjadikan kesamaan yang 

ingin penulis gunakan sebagai acuan dengan menggabungkan konsep tersebut, 

sesuai yang ingin penulis buat untuk memberikan informasi dan edukasi kepada 

pelanggan tentang video profil produk. 
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