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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)  jumlah 

pengguna internet pada tahun 1998 sebesar 512.000 pengguna meningkat tajam 

menjadi 16.000.000 di tahun 2005. Pada akhir tahun 2007, jumlah pengguna 

internet di Indonesia mencapai angka 25.000.000. Di samping itu, peningkatan 

jumlah pengguna internet mendorong penyebaran fasilitas-fasilitas yang 

menyediakan akses internet di kota-kota besar Indonesia saat ini, dimana tempat 

akses internet tidak hanya bisa ditemui di warung internet (warnet) saja, tapi juga 

di sekolah, perpustakaan, bahkan di area publik yang telah dipasang hotspot wifi 

(wireless fidelity). Pengguna internet terus meningkat setiap detiknya. 

Berdasarkan hasil survey Internet World Stats, Indonesia merupakan negara 

dengan pengguna internet terbesar keempat pada tahun 2014 yaitu sebesar 71.2 

juta orang. 

Informasi merupakan salah satu dari banyak kebutuhan masyarakat yang 

sangat penting di era modern saat ini. Kebutuhan akan informasi di berbagai 

bidang semakin mudah untuk dipenuhi, dimanapun, dan kapanpun, seperti salah 

satunya informasi perkembangan dalam industri game. Perkembangan industri 

game di dunia semakin pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Game sudah menjadi 

salah satu media hiburan yang dapat dinikmati dari kalangan anak-anak hingga 

orang tua. Perkembangan industri ini sangatlah cepat dan menjadi salah satu hal 
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yang berpotensi, dibuktikan dari mulai banyak munculnya para pengembang game 

di tanah air ini. Selain itu, para pemain game pun juga semakin antusias mengikuti 

perkembangan industri game tersebut.  

Pada umumnya, para pengembang dan pemasar game memerlukan satu 

media untuk mempublikasikan dan mempromosikan game buatannya. Untuk 

memenuhi hal itu, muncul banyak media lokal yang tumbuh untuk 

memperkenalkan karya game tersebut ke masyarakat dan menyampaikan berita 

perkembangan seputar dunia game, seperti salah satunya Inigame.  

Pada awal mulanya, Inigame hadir memberikan update berita 

perkembangan seputar industri game baik nasional maupun internasional. 

Kemudian, Inigame mulai memasuki dunia media, di mana Inigame aktif 

mengikuti berbagai event, seperti peluncuran game terbaru, beta test game, hingga 

meliput serangkaian acara yang digelar di Indonesia. Sampai saat ini, Inigame 

sudah empat tahun berjalan belum mendapatkan penghasilan yang signifikan. Ada 

beberapa potensi penghasilan yang dapat diperoleh bagi Inigame sebagai media 

online, seperti space pemasangan advertising di halaman website dan advertorial. 

Potensi yang dimiliki Inigame ini belum dapat berjalan sepenuhnya karena faktor 

lalu lintas dan jumlah pengunjung dalam mengunjungi website Inigame masih 

rendah. Menurut survey yang dilakukan oleh penulis melalui kuisioner, keadaan 

lalu lintas pengunjung yang rendah ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat 

awareness terhadap Inigame dan belum adanya dukungan media untuk 

mempromosikan Inigame lebih luas. Selain itu, penulis mendapatkan penyebab 
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lain yaitu terjadi kesalahan persepsi tentang Inigame di dalam benak audiens. 

Sebagian besar audiens menganggap bila Inigame merupakan pengembang game 

(game developer), bukan sebagai portal media game. 

Melihat permasalahan yang ada di Inigame, penulis akan melakukan 

perancangan media  promosi dalam bentuk video untuk memberikan informasi 

tentang Inigame dan mempengaruhi audiens yang diharapkan mampu mengubah 

persepsi audiens yang salah terhadap Inigame sebagai portal media serta 

meningkatkan arus lalu lintas Inigame.  

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana mere-positioning dan mengkomunikasikan Inigame melalui video 

komersial ? 

2. Bagaimana perancangan video komersial yang tepat bagi Inigame ? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam karya ini akan membahas bagaimana proses pembuatan video komersial 

Inigame. Untuk menghindari meluasnya masalah dan mempermudah memahami 

permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi perancangan video 

komersial Inigame sebagai berikut: 

1. Target media promosi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Demografis 

1.) Usia: 18-24 tahun (primer) dan 12-17 tahun (sekunder) 

2.) Kelas social: menengah ke atas 

3.) Jenis kelamin: laki-laki dan perempuan 

4.) Siklus hidup: belum menikah, menikah belum mempunyai anak. 

5.) Profesi: pelajar/ mahasiswa 

6.) Pendidikan: SMP-Perguruan Tinggi 

b. Geografis 

1.) Wilayah: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota 

besar lainnya di Indonesia. 

c. Psikografis 

1.) Gaya hidup: mengikuti dan membaca informasi perkembangan 

industry game dalam aktivitas online, serta aktif di jejaring social. 

d. Behavioral 

1.) Manfaat: sebagai tempat atau sarana yang memberikan informasi 

perkembangan industry game dengan memberikan berita singkat, 

cepat, dan interaktif. 

2. Media yang digunakan adalah dalam bentuk video komersial karena dalam 

observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan banyak pemain game 
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yang aktif menonton video dan menyukai media video sebagai media 

penyampaian informasi, iklan, dsb. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menentukan tujuannya, yaitu: 

1. Merancang video komersial Inigame untuk meningkatkan awareness  dan 

jumlah arus lalu lintas pengunjung Inigame dengan mengkomunikasikan re-

positioning Inigame. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat tugas akhir yang dibuat oleh penulis adalah dengan melalui perancangan 

video komersial Inigame ini, diharapkan mampu membantu Inigame dalam 

meluruskan kesalahan persepsi audiens terhadap Inigame dan meningkatkan 

awareness serta jumlah arus lalu lintas pengguna saat mengunjungi portal media 

Inigame. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan tiga metode yaitu: 

1. Observasi 

Observasi, menurut Sugiyono (2009, hlm. 203) observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-

objek lain. Proses yang dijalani kompleks, tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis, yaitu pengamatan dan ingatan. Penulis melakukan 

observasi kepada gamers dengan cara mengamati serangkaian aktivitas yang 

dilakukan selama sehari. 
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2. Studi Pustaka 

Sugiyono (2005, hlm. 83) mengatakan bahwa studi pustaka merupakan 

metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan 

informasi melalui dokumen-dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun 

dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. 

3. Wawancara 

Sugiyono (2009, hlm. 194) menjelaskan bahwa wawancara digunakan apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit. Dalam 

observasi yang penulis lakukan terhadap gamers, penulis juga melakukan 

metode wawancara untuk mendapatkan insights dari gamers tersebut. 

1.7. Metode Perancangan 

Dalam membuat perancangan video komersial Inigame ini, penulis melakukan 

beberapa metode perancangan seperti:  

1. Riset 

Penulis melakukan riset fenomena yang terjadi dalam Inigame. Riset ini 

dilakukan untuk mengetahui masalah dasar apa yang membuat Inigame 

belum memiliki jumlah lalu lintas pengguna yang cukup untuk mendukung 

potensi pendapatan bagi Inigame. 
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2. Menemukan masalah 

Penulis mengidentifikasi masalah dengan melakukan observasi, menyebarkan 

kuisioner dan melakukan wawancara ke kepada founder Inigame untuk 

mengetahui permasalahan yang sedang dialami. 

3. Mindmapping 

Setelah masalah utama didapatkan, penulis membuat mindmapping untuk 

menentukan ide utama yang akan dijadikan dasar pembuatan karya media 

promosi. 

4. Brainstorming 

Penulis melanjutkan proses ke dalam tahapan brainstorming untuk 

merancang konsep karya yang akan dibuat dengan beberapa gagasan untuk 

mencari solusi atas permasalahan yang ditemui. 

5. Sketsa 

Penulis melakukan visualisasi kasar dari gagasan-gagasan dan konsep karya 

yang dibuat ke dalam sketsa kasar perancangan karya. 

6. Visualisasi 

Penulis melakukan rekayasa karya ke dalam media digital. 

7. Finalisasi 

Finalisasi dilakukan setelah proses pembuatan karya selesai dan 

mengimplementasikan karya tersebut. 
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1.8. Skematika Perancangan 

 

Gambar 1.1. Skematika Perancangan 
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