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ABSTRACT 
 

PT. Subak Yogyakarta as a PT who led the production of spring water from the 
mountains trim, the product name was Qannat. Qannat is still small or home-based product 
scope. Qannat have two products, namely packaging and glass packaging gallon. PT Subak 
still not developed keproduk others. Before producing Qannat, there are still many threats 
from the surrounding community as well as spring springs used by the public for daily needs - 
today. Therefore Qannat product is still a lot of people do not know about this product 
Qannat. 

Advertising is very important that the required information that is also contained in 
Yogyakarta PT that produce environmentally friendly mineral water. Qannat currently 
planning for the development of products such as packaging bottles. Data collection 
techniques, tailored to the needs. Thorough analysis of: survey (by check, see and observe 
safety production). PT. Subak is still far from expectations because there stages of 
development 

The results of this analysis found a lot of things are still not close to expectations. 
Public ignorance due to lack of information and dissemination, product development Qannat 
this. There are many more that should be cultivated. Management PT. Subak still 
inexperienced as long as other brands of mineral water products. 
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1. PENDAHULUAN 
Pada hakikatnya iklan adalah pesan atau berita yang bertujuan untuk 

memberitahukan kepada masyarakat luas dan khalayak ramai tentang produk dan 

atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan dan siap untuk dipindahkan hak 

kepemilikannyamelalui proses jual beli. Sementara itu periklanan adalah serangkaian 

kegiatan untuk memasarkan produk dan jasa kepada masyarakat tertentu melalui 

media tertentu dengan sesuatu pesan atau berita. 

Media promosi sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu media cetak 

maupun media elektronik. Adapun contoh media promosi melalui media cetak 

diantaranya adalah melalui surat kabar, majalah, selebaran, dan lain-lain. 

Sedangkan melalui media elektronik diantaranya melalui iklan baik melalui siaran 

televisi, radio, maupun internet. 

Berkaitan dengan hal yang diuraikan di atas maka penulis ingin membuat 

sebuah iklan televisi Air Minum Dalam Kemasan “QANAT”, dimana nantinya setelah 

adanya iklan ini diharapkan  masyarakat luas menjadi tahu, mengenal, tertarik 

dengan Air Minum Dalam Kemasan “QANAT” ini dan mau membeli produk tersebut. 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Periklanan 

Periklanan adalah penggunaan media bayaran oleh seorang penjual untuk 

mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk(ide, barang, jasa) 

ataupun organisasi yang merupakan alat promosi yang kuat. 

2.2 Standar Broadcast Periklanan Televisi 
Ada beberapa Digital Video Broadcasting (DVB) atau Standar Video yang 

dipakai sekarang ini,diantaranya adalah PAL, NTSC, SECAM, dan  HDTV. 

2.3 Strategi Perancangan Iklan Televisi 
Berdasarkan strategi periklanan televisi, maka tujuan periklanan televisi 

dapat digolongkan menurut sasarannya, yaitu untuk memberi informasi, 

persuasi, mengingatkan para pembeli, menambah nilai, dan membantu aktivitas 

lain yang dilakukan perusahaan. 

2.4 Spesifikasi Perangkat Lunak Multimedia yang Digunakan 
Dalam sebuah pembuatan iklan dibutuhkan software sebagai media dalam 

membuat animasi – animasi dan desain. Adapun perangkat lunak berbasis 

multimedia yang digunakan anatara lain : 



2.4.1 Adobe After Effect 
Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan 

Adobe Sistem yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan 

pembuatan efek. Photoshop memiliki hubungan erat dengan 

beberapa perangkat lunak penyunting media, animasi, dan authoring 

buatan-Adobe lainnya. File format asli Photoshop, .PSD, dapat 

diekspor ke dan dari Adobe ImageReady. Adobe Illustrator, Adobe 

Premiere Pro, After Effects dan Adobe Encore DVD untuk membuat 

DVD profesional, menyediakan penyuntingan gambar non-linear dan 

layanan special effect seperti background, tekstur,dan lain-lain untuk 

keperluan televisi, film, dan situs web. 

2.4.2 Adobe After Effects 
Adalah sebuah software yang sangat profesional untuk 

kebutuhan Motion Graphic Design. Dengan perpaduan dari 

bermacam - macam software Design yang telah ada, Adobe After 

Effects menjadi salah satu software Design yang handal. 

3. GAMBARAN UMUM 
3.1 Sejarah dan Perkembangan 

3.1.1 Air Minum Qannat 
 Qannat adalah industri air minum yang di produksi oleh PT. SUBAK 

BINA UTAMA. Pada awalnya perusahaaan ini mendapatkan banya protes 

karena sumber air yang meraka ambil adalah dari sumber mata airumbul 

wadon ynag merupakan sumber mata air bagi warga. Akan tetapi setelah di 

resmikan oleh pemerintah perlahan industri ini tidak lagi mendapatkan protes 

dari pemerintah. 

 Industri ini beralamat di Jl.Kaliurang, Km 24 Hargobinangun Pakem 

Sleman. Air yang di olah oleh Qannat adalah air yang di ambil dari mata air 

gunung merapi yaitu dari mata air umbul wadon. Air minum Qannat sudah 

mendapatkan Kode SNI  yaitu Kode SNI QANNAT 01-3553-1996. 

3.1.2 Struktur Organisasi 
PT. Subak Bina Utama adalah perusahaan yang mengepalai 

pabrik air minum kemasan Qannat. 
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 Pabrik Air Minum Qannat (produsen) 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

 

3.1.3 Produk Qannat 
Saat ini Qannat hanya memproduksi air minumnya dalam bentuk 

galon dan gelas, akan tetapi dalam pengembangannya Qannat juga 

akan memproduksi air minum kemasannya dalam bentuk botol. 

Sebagai kebijakan perusahaan produk Qannat tidak bisa dibeli 

secara langsung di pabriknya. Produk Qannat hanya di jual untuk 

distributor untuk dijual kembali kepada konsumen. 

3.1.4 Lokasi Pabrik Pembuatan Air Minum Qannat 
Untuk menghemat biaya dalam pengambilan air maka pabrik 

Qannat di buat di daerah kaki gunung yaitu di daerah Kaliurang. 

Lokasi pabrik air minum Qannat terletak di Dusun Ngipiksari, 

Kaliurang Selatan, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Memproduksi Sistem 

Tahapan ini adalah tahapan membangun dan mengembangkan aplikasi, 

sesuai dengan naskah yang sudah dibuat. Bagian ini merupakan kegiatan yang 

meliputi tentang pembuatan desain grafik yang mendukung semua dialog, 

membuat animasi yang sesuai dengan tema, membuat text sebagai 

penyampaian pesan informasi. Akan tetapi sebelum penggabungan akan 

disiapkan komponen – komponen penyusunnya seperti gambar, suara,  teks, 

maupun animasi dengan menggunakan software – software yang memang 

diperuntukkan untuk pembuatan masing–masing komponen. 

4.2 Tahapan Proses Produksi 
Terdapat tiga tahapan dalam memproduksi sistem multimedia komersial, 

yaitu meliputi Pra Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi. Sedangkan Media 

Placement sebagai wadah untuk mempublikasikan iklan. 



 

 

 

Gambar 4.1 Tahap Pekerjaan 
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4.2.1 Tahap Pra Produksi 
 Tahap Pra Produksi adalah tahap semua pekerjaan dan aktivitas 

yang terjadi sebelum multimedia komersial diproduksi secara nyata. 

 Perencanaan secara baik sebelum diproduksi dapat menghemat 

biaya yang dikeluarkan pemesan multimedia komersial. Adapun 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah 

a) Identifikasi dan Negosiasi 

  Merupakan tahap pemilihan dan penentuan lokasi yang 

akan dijadikan objek serta melakukan negosiasi dengan pihak-pihak 

terkait. Lokasi yang dijadikan objek yaitu Air Minum Qanat yang 

terletak di Kabupaten dan pihak disini yang terkait untuk perijinan 

melakukan observasi objek adalah PT.  yang mengelola Qannat 

tersebut. 

b) Penulisan naskah iklan televisi 

Tahapan untuk merancang dan membuat naskah narasi 

guna pengisian suara. 

Naskah “Pembuatan Iklan Air Minum Qanat Kaliurang 

Menggunakan Adobe After Effect”. Air Mineral Qannat adalah air 

minum yang berasal dari mata air gunung merapi. Mata air ini 

diambil untuk diolah para ahli untuk dijadikan air mineral yang bersih 

dari kuman dalam bentuk kemasan praktis yaitu  menggunakkan 

gelas plastik. Diharapkan dengan adanya air ini masyarakat akan 

hidup sehat dan segar. 

  Story Board Iklan Qannat. Tahap memvisualisasikan alur 

cerita dalam gambar dan rancangan lengkap multimedia. 

Storyboard “Pembuatan Iklan Air Minum Qanat Kaliurang 

Menggunakan Adobe After Effect”.  



4.2.2 Tahap Produksi 
Dalam proses produksi, diperlukan analisis teknik produksi adalah 

Live Action. 

Menggambarkan orang-orang dan sesuatu yang serupa dengan 

dunia nyata, situasi setiap hari, seperti potongan kehidupan. 

Setelah proses pembuatan gambar  dijadikan iklan ini kemudian 

diberi efek sehingga membuat tampilan video menjadi lebih menarik. 

Dalam proses ini kita menggunakan aplikasi Adobe After Effect. 

4.2.2.1 Membuat Gambar 
Membuat iklan air minum Qannat ini adalah berobjek gelas, 

man,gunung, pipa, proses,machine dan logo Qannat. Proses 

pembuatan objek tersebut didasarkan pada naskah dan 

storyboard yang telah dirancang pada tahap pra produksi. Untuk 

proses membuat gambar menggunakan software CorelDraw X2. 

4.2.3 Tahap Pasca Produksi 
Tahap pasca produksi adalah periode semua pekerjaan dan aktivitas 

yang terjadi setelah multimedia diproduksi secara nyata untuk komersial. 

4.2.3.1 Editing dan Finishing 
   Semua adegan didalam video yang dimbil gambarnya dipilih mana 

yang bagus, sesuai dengan naskah dan storyboard. Setelah dipilih lalu 

disusun sesuai urutan cerita dan waktu yang sesuai yaitu kurang dari 

30 detik.potong video yang tidak diperlukan agar menjadi ringkas dan 

tetap sesuai  apa yang akan disampaikan di iklan ini. Semakin ringkas 

dan makna tersampaikan menjadikan iklan ini akan lebih bagus. 

1. Penyusunan video dan audio semua dilakukan dalam satu 

aplikasi yaitu after effect. 

Suara 

2. Merekam suara dilakukan secara manual yaitu dengan 

menggunakan handpone LG dengan format mp3. 

3. Rendering  

Proses rendering merupkan proses terakhir setelah video 

telah selesai di tata dan di berikan audio. Untuk melakukan 

rendering, klik Composition – Pre-render-Output Module – 



Format Options – Compressor – Indeo@ video 5.10 – check list 

audio output klik ok – klik render. 

5. PENUTUP 
5.1 KESIMPULAN 

Dari penjelasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan dari strategi 

perencanaan naskah dan stroryboard Iklan Air Minum “Qanat”. Dalam 

merancang iklan televisi harus memperhatikan beberapa strategi antara lain: 

1. Strategi menetapkan sasaran. 

2. Strategi menetapkan anggaran iklan televisi. 

3. Strategi mancari keunggulan produk yang dipasarkan. 

4. Strategi merancang kata, logo, simbol. 

5. Gunakan kata-kata yang pendek dan mudah diingat sebagai tema 

dasar, sehingga penonton melihat dan mendengarkan keunggulan 

produk yang diiklankan. 

6. Kata – kata harus singkat dan mudah diucapkan dan diingat karena 

iklan televisi agar singkat. 

7. Suara harus sesuai dengan gambar yang ditampilkan. 

8. Jangan membuat adegan yang terlalu banyak karena bisa membuat 

penonton binggung. 

5.2 SARAN 
Untuk lebih meningkatkan aktivitas bisnis melalui penanyangan di 

televisi, penulis menyarankan  tentang berbagai hal sebagai berikut: 

1. Merancang naskah dan storyboard sebuah iklan televisi harus benar-

benar memperhatikan strategi-strategi perancangan naskah dan 

storyboard iklan televisi. 

2. Sistem penulisan konsep iklan masih sangat sederhana dan masih perlu 

pembelajaran dan perbaikan. 

3. Masih banyak yang perlu diangkat mengenai topik Multimedia 

Broadcasting karena sangat berkaitan dengan STMIK “AMIKOM” 

YOGYAKARTA yang mempunyai mata kuliah pilihan yaitu Multimedia 

Broadcasting. 

4. Harapan penulis semoga konsep ststem produksi Multimedia 

Broadcasting ini dapat bermanfaat bagi yang ingi mengangkat tema ini 



kembali kiranya dapat meningkatkan dan memperbaiki kekurangan yang 

ada pada hasil akhir pembuatan iklan ini. 
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