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BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Gambaran Umum 

Corporate video Best Fitness merupakan proyek tugas akhir peminatan desain 

komunikasi visual dan merupakan syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana S1 

di Universitas Multimedia Desain. Pada proyek tugas akhir ini penulis bekerja sama 

dengan saudara Yogi Adiel yang berperan sebagai Producer dan saudara Ronaldy 

Saputra yang berperan sebagai editor. Penulis sendiri berperan sebagai Director of 

Photography pada pembuatan proyek tugas akhir ini. 

Dalam laporan ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, 

penelitian ini didukung dengan studi pustaka, dimana penulis mencari teori-teori 

yang mendasari penulis dapatkan nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori 

yang digunakan, kemudian dianalisis lebih lanjut. 

 

3.1.1 Profil Perusahaan 

Best Fitness merupakan perusahaan kebugaran yang didirikan pada tahun 2013 oleh 

PT.Always Fit yang berlokasi di Lotte Mart Kelapa Gading lantai 2, Jakarta Utara. 

Keunggulan Best Fitness adalah mempunyai instruktur iternasional, yang memiliki 

international license. Selain itu Best Fitness merupakan satu-satunya industri 

kebugaran yang menghadirkan konsep family fitness. Dan mendapatkan 

penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai industri kebugaran pertama 

yang menggunakan konsep family pada tahun 2014. 

Peran Director of Photography..., Muhammad Abdi Amir D., FSD UMN, 2019



34 
 

 Saat ini Perusahaan Best Fitness telah memiliki 4 cabang, yaitu di Kelapa 

Gading, Jakarta utara. Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Gading Serpong, 

Tangerang, Dan Medan, Sumatra Utara.  

 

3.1.2 Posisi Penulis 

Dalam Pembutan Corporate video Best Fitness penulis berperan sebagai Director 

of Photography yang memiliki tanggung jawab di divisi kamera dan tata cahaya, 

dimana penulis memiliki tim dalam merealisasikan konsep yang telah dirancang, 

antara lain tim lighting, dan tim kamera, yang terdiri dari, Galih Wicaksono sebagai 

gaffer, Gerry, dan Boni sebagai Assisten Gaffer, dan Ricko sebagai Assisten 

Kamera.  

 Penulis memiliki tanggung jawab dalam merancang visual sesuai dengan 

konsep yang telah disepakati bersama dengan client dan tim kreatif. Dalam pra-

produksi, penulis dan tim telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan client 

untuk mendiskusikan proyek yang akan dikerjakan. Hasil dari pertemuan dengan 

client menghasilkan, konsep yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri, dan client 

brief yang telah dirancang oleh perusahaan. Dari client brief tersebut, saudara Yogi 

Adiel merubahnya kedalam bentuk script, kemudian penulis dan tim 

mendiskusikan bersama untuk visualisasi script tersebut. Setelah melihat beberapa 

video refrensi lalu penulis dan tim melakukan bedah script, untuk menentukan 

visual video tersebut. setelah bedah script, penulis dan tim melakukan kegiatan 

recce, dalam kegiatan recce, penulis bersama tim, melakukan simulasi adegan, 

blocking, penentuan angle kamera, dan pengecekan kondisi cahaya. 
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 Setelah melakukan kegiatan recce, penulis melakukan pendataan ulang, dan 

melakukan analisis hasil recce, hasil recce tersebut menghasilkan, sebuah 

floorplan, shotlist, yang akan dikembangkan menjadi storyboard, yang nantinya 

akan menjadi pedoman di hari produksi, serta peralatan apa saja yang akan 

digunakan 

 

3.1.3 Peralatan 

Pada proses pra-produksi penulis menentukan peralatan yang sesuai untuk dapat 

membangun sebuah scene yang diinginkan. Saat melakukan recce, penulis melihat 

situasi kondisi yang akan di gunakan pada saat produksi, dan penulis melakukan 

beberapa simulasi, dan mempertimbangkan peralatan apa saja yang akan digunakan 

untuk memperoleh scene yang sesuai dengan visi misi dari tim kreatif dan tentu 

saja client. Selanjutnya penulis melakukan diskusi besama producer dalam 

menentukan peralatan apa saja yang akan digunakan, agar biaya produksi tidak over 

budget.  

 Untuk merealisasikan konsep yang diiginkan sesuai dengan brief client, 

penulis memilih kamera Lumix GH5 yang memiliki 5-axis steadyshot inside  image 

stabilization dan dapat merekam 4k dengan 60 fps, serta dapat merekam 180 fps 

untuk kebutuhan slowmotion.  

 Lighting yang akan digunakan ialah Arri HMI Compact D5 575w daylight 

sebanyak 1 buah, penulis memilih lighting ini bertujuan untuk menciptakan cahaya 

masuk seperti cahaya matahari. Kemudian Dedo light K24M 3X150 W kit, dengan 

tujuan untuk rim light dan background light untuk menambah dimensi gambar 
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video yang nantinya akan direkam. Serta di tambah 1 lighting aladdin Bi- flex 1x2 

flexible Bi-Color LED akan digunakan untuk memberikan hairlight pada karakter. 

Tabel 3. 1 Peralatan Kamera 

NO Nama Alat Jumlah 

1 Panasonic Lumix GH5 1 

2 Battery Lumix GH5 3 

3 SD Sandisk Extreme card 64 GB 2 

4 Lens Lumix Prime 24mm 1 

5 Lens Lumix 7-14 mm 1 

6 Lens Lumix prime 20 mm 1 

7 Lens Lumix 14-42 mm 1 

8 Libec Tripod TH650 DV 2 

9 Wondlan Slider 1 

10 Ronin-S 1 

11 Overlenght 16A 5 

12 Applebox pack 1 

 

Tabel 3. 2 Peralatan Lighting 

NO Nama Alat Jumlah 

1 ARRI HMI Compact D5 575 1 

2 Aladdin Bi-Flex2 1x2’ Flexible Bi-Color LED 

Pane 

1 

3 Dedo Light K24M 3x150w Ki 1 
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4 Poly 1 

5 Frame 6x6 + c-stand 1 

6 Cutterlight 5pcs 1 

7 Aligator clamp 5 

8 Magic arm 2 

9 sandbag 8 

 

 

3.2 Tahapan Kerja 

Penulis yang berperan sebagai Director of Photography memegang tanggung jawab 

atas perancangan visual untuk merealisasikan konsep yang diinginkan oleh client 

Best Fitness yang sebelumnya telah di rancang oleh penulis dan tim dalam proyek 

tugas akhir ini. Dan tentunya disetujui oleh client dari Best Fitness sendiri. Dibawah 

ini merupakan proses yang dilakukan oleh penulis dari pra-produksi sampai 

produksi selesai.  

 

3.2.1 Pra- Produksi 

Dalam tahap pra-produksi berisi  perencanaan awal konsep corporate video yang 

akan di produksi untuk perusahaan Best Fitness, dalam tahap ini penulis membaca 

script dan memahami di setiap adegan, dan mendiskusikan script bersama dengan 

tim untuk dapat menyamakan pandangan tentang konsep yang telah di tetapkan. 

Berikut adalah proses penulis dalam tahap pra produksi: 
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1. Dalam proses pemilihan konsep, penulis membantu tim untuk menentukan 

konsep apa yang tepat untuk perusahaan Best Fitness. Dimana perusahaan 

Best Fitness ingin menarik customer dengan menggunakan media corporate 

video tersebut. Penulis membantu dengan mencari video-video referensi 

yang berkaitan dengan kegiatan fitness, 

2. Setelah konsep video di setujui oleh client, lalu proses selanjutnya 

pembuatan script. Dalam proses pembuatan script, penulis mulai mencari 

konsep video referensi dan mengumpulkannya untuk dapat di presentasi kan 

lagi ke client untuk sebagai penggambaran awal visual dari konsep yang di 

tetapkan oleh kedua pihak. 

3. Setelah script disetujui oleh pihak client, penulis dan tim melakukan bedah 

script untuk menentukan segala visual di setiap scene yang nantinya akan 

diproduksi, dan menghasilkan floorplan, shot list dan storyboard. 

4. Setelah penentuan lokasi untuk produksi, selanjutnya penulis dan tim 

melakukan kegiatan recce, dimana dalam recce tersebut, penulis melakukan 

pengecekan besar daya listrik di lokasi, dan pengecekan letak sumber listrik, 

serta pengecekan itensitas cahaya masuk di setiap lokasi yang nantinya akan 

digunakan ketika produksi. Dalam kegiatan recce penulis juga melakukan 

pengolahan shotlist dan latihan blocking bersama tim. 

5. Setelah recce, penulis melakukan pendataan hasil recce, nantinya pendataan 

tersebut akan dimaksimalkan untuk menentukan seperti, peralatan yang 

akan digunakan untuk produksi, dan melakukan penyusunan akhir dari 

shotlist. 
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3.2.2 Perencanaan shot 

Dalam pra-produksi penulis melakkukan analisis script bersama tim, untuk dapat 

mencapai scene objective sesuai dengan keinginan dari client. dalam prosesnya 

penulis dan tim membagi scene tersebut sesuai dengan objectivenya. Setelah 

menentukan scene objective penulis mulai menentukan shot demi shot untuk dapat 

merepresentasikan scene objective tersebut. 

Berikut merupakan scene objective yang ingin dicapai di dalam pembuatan 

corporate video Best Fitness. 

1. Semangat pagi (scene 1 dan 2) 

2. Powerful (scene 3, 4, 6,7) 

3. Distraction (scene 8) 

4. Family & friendly (scene 9) 

5. Redefined/ (scene 5) 

6. Persuasif/ajakan (scene 10) 
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3.2.2.1 Scene Powerful (scene 3,4,6,7) 

 

 

Gambar 3. 1 Storyboard scene 3 

 (sumber: Pribadi) 

 

Gambar 3. 2 Floorplan Scene 3 

 (sumber: Pribadi) 
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Gambar 3. 3 Storyboard Scene 4 

(sumber: Pribadi) 
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Gambar 3. 4 floorplaan scene 4 

 (sumber: Pribadi) 

 

 

 
Gambar 3. 5 Storyboard scene 6 

(sumber: Pribadi) 
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Gambar 3. 6 Storyboard Scene 7 

(sumber: Pribadi) 

 

3.2.2.2 Shot List 

Tabel 3. 3 Shot list 

No Scene Shot 
Type angle Movement Deskripsi keterangan 

1 
1 

 

ELS 
Low 

Angle 
still 

Terlihat ruangan 

fitness dengan cahaya 

matahari 

Establish 

2 Full 

Shot 

Low 

Angle 
Dinamis 

Memperlihatkan peralatan 

Best Fitness 
Montage 
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3 

2 

LS 

Low 

Angle 

still 
Rendy menuruni 

tangga 

Ground 

level 

4 MS dinamis 

Memperlihatkan 

gesture badan rendy 

yang sedang menuruni 

tangga 

elbow 

level 

5 3 MS 
Low 

Angle 
Tilt up 

Memperlihatkan rendy 

sedang bersiap-siap 

Shoes 

Level 

6 

4 

Big 

Close 

up 

Low 

angle 

dinamis 

Memperlihatkan 

ekspresi siska sedang 

melakukan treadmill 

Chin level 

7 MS Dolly in 

Memperlihatkan 

gesture siska sedang 

treadmill 

Hip level 

8 ELS still 

Memperlihatkan 

gesture siska sedang 

treadmill 

Hip level 

9 CU Dinamis 

Memperlihatkan 

gesture siska sedang 

treadmill 

Montage 

10 5 LS 
Normal 

angle 
Still 

memperlihatkan rendy 

yang ingin bersiap 

melakukan fitness 

Eye level 
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11 MCU 
frontal 

angle 
Crab left 

Ekspresi rendy 

melewati lorong loker 
Eye level 

12 MS 
Low 

angle 
Dolly in 

Ekspresi rendy telah 

siap untuk fitness, 

terlihat foto lama 

rendy 

Hip level 

13 

6 

LS 
Low 

Angle 
dinamis 

Memperlihatkan rendy 

sedang pemanasaan 

Grown 

level 

14 CU 
Low 

angle 
dinamis 

Gestur rendy sedang 

pemanasaan 
Montage 

15 LS 
Low 

angle 
dinamis 

Memperlihatkan siska 

sedang pemanasaan 

Grown 

level 

16 CU 
Low 

angle 
dinamis 

Gesture siska sedang 

pemanasaan 
montage 

17 

7 

MS 
Low 

angle 
dinamis 

Memperlihatkan rendy 

sedang mengkat beban 
montage 

18 OTS 
Low 

angle 
dinamis 

Gesture rendy sedang 

mengangkat beban 
montage 

19 MCU 
Eye 

Level 
Dinamis 

Gesture siska sedang 

mengangkat beban 
Montage 

20 8 ELS 
High 

angle 
still 

Memperlihatkan rendy 

yang sedang 

merenung 

Timelapse 

effect 
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21 

9 

OTS 
Eye 

level 
dinamis 

Memperlihatkan siska 

yang sedang 

mengikuti kelas 

fitness 

Montage 22 LS 
Low 

angle 
dinamis 

Memperlihatkan siska 

yang sedang 

mengikuti kelas 

fitness 

23 MS profile dinamis 

Memperlihatkan siska 

yang sedang 

mengikuti kelas 

fitness 

24 

10 

ELS 
Eye 

level 
dinamis 

Memperlihatkan siska 

yang sedang 

melakukan fitness, di 

bantu oleh Personal 

trainer 

Montage 

25 OTS 
Eye 

level 
dinamis 

Memperlihatkan siska 

sedang dibantu oleh 

personal trainer 

26 MS 
Low 

angle 
dinamis 

Memperlihatkan rendy 

sedang dibantu oleh 

personal trainerr 
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27  ELS 
Low 

angle 
dinamis 

Memperlihatkan rendy 

sedang dibantu oleh 

personal trainerr 

28 11 LS frontal dinamis 

Siska dan rendy 

mengajak penonton 

untuk bergabung 

bersama Best Fitness 

Eye level 

 

3.2.3 Produksi 

Produksi merupakan tahap dimana proses pengambilan gambar berlangsung. 

Dalam proyek ini produksi di lakukan beberapa hari, hari pertama ialah 

pengambilan gambar dengan telent, hari kedua ialah pengambilan gambar beberapa 

fasilitas yang ada di perusahaan Best Fitness,  

 Dalam tahap produksi peralatan utama yang penulis gunakan ialah kamera 

Panasonic Lumix Gh5 yang menggunakan sensor micro four third. Dimana sensor 

kamera ini menghasilkan sebuah konvensi dari lensa pada umumnya. Penulis 

memilih kamera Panasonic Lumix Gh5 ini dikarenakan, Kamera ini memiliki fps 

180 fps. Dimana fitur ini tidak dimiliki oleh kamera sepantarannya. 

 Dalam produksi penulis tidak menggunakan banyak lighting, dikarenakan 

lokasi yang memiliki cermin yang banyak, sehingga akan susah untuk 

memposisikannya, yang akan mengakibatkan kebocoran dalam setiap pengambilan 

gambarannya. Selain itu jendela yang cukup besar membuat cahaya masuk 

mencukupi untuk penulis dalam pengambilan gambra. 
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 Penulis menemukan beberapa kendala, pertama kondisi lokasi pada hari 

produksi yang cukup di penuhi oleh member, sehingga penulis bersama tim sedikit 

terganggu ketika sedang melakukan pengambilan gambar. Solusinya adalah penulis 

dan tim harus menunggu sampai member-member tersebut selesai menggunakan 

alat fitnessnya. Kendala selanjutnya ialah ND (Neutral Density) filter yang 

sebelumnya penulis sewa di rental alat, tidak mendukung, karena diameter dari ND 

filter tidak cocok untuk lensa yang penulis gunakan, dalam kendala ini solusinya 

ialah, penulis harus memperkecil diafragma kamera untuk dapat menghindari over 

exposure, lalu untuk mengamankan exposure dari dalam penulis menggunakan 

HMI 575 watt + alladin Bi-flex dan kain silk. 

  

3.3 Metodologi 

Dalam proyek Tugas Akhir ini, penulis menggunakan penelitian metodologi 

kualitatif, dimana penulis mencari literatur teori-teori untuk dijadikan panduan 

dalam merancang dan merealisasikan pembuatan corporate video Best Fitness, dan 

menjadi acuan dalam proses penulisan laporan tugas ini. Dan kemudian penulis 

melakukan analisis terhadap perancangan yang berdasarkan teori-teori yang penulis 

kumpulkan dengan karya corporate video yang telah di realisasikan.  

3.4 Acuan 

Dalam Pembuatan corporate video Best Fitness penulis mengambil beberapa acuan 

untuk menggambarkan scene objective yang ingin dicapai. Penulis mengambil 

acuan dari beberapa iklan fitness. Yaitu, iklan fitness yang berjudul Welcome to The 

All Day Hustle: Project Rock | Under Armour Campaign, B - FIT ADS 2016, dan 
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Glo Gym Promo Video. Ketiga iklan tersebut memiliki konsep semangat, seperti 

scene obective yang diiginkan oleh client. 

 

 

Gambar 3. 7 Acuan type shot 

 (sumber : still foto Under Armour Campaign Video) 

 

Gambar 3. 8 Acuan type shot 

 (sumber : still foto B-Fit ads 2016) 

 

Gambar 3. 9 Acuan Lighting 

 (sumber: still foto Under Armour Campaign Video) 
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