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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Sepatu merupakan attribute yang penting untuk diguanakan saat ini, 

karena dari sepatu merupakan bentuk ekspresi diri. Dan sepatu dapat membuat 

kesan tersendiri terhadap orang yang mengguanakannya. Sudah banyak sepatu 

yang ada di Indonesia, sehingga banyak pilihan untuk membeli sepatu dan juga 

sudah banyak jenis-jenis sepatu di Indonesia sendiri seperti sneakers, wedges, 

peep toe heels, flat shoes, dan jenis-jenis lainya, yang paling popular dikalangan 

anak muda  adalah sepatu sneakers, karena sepatu sneakers cocok diguanakan 

dalam kegiatan seperti nognkrong dengan teman-teman, olahraga, jalan-jalan, dan 

lain sebagainya, salah satu contoh sepatu sneakers sendiri adalah Cleon, Cleon 

adalah sepatu lokal yang berasal dari Madiun Jawa Timur, brand dari sepatu 

Cleon adalah Bridge SA. 

 Bridge SA adalah, nama sebuah usaha yang berada di Kota Madiun. 

Bridge SA sendiri sudah ada sejak dari 14 februari 2020 Bridge SA merupakan 

produk sepatu yang di khususkan untuk para anak muda maupun pemain 

Skateboard, Bridge SA sendiri baru memiliki satu varian sepatu yaitu bernama 

Cleon. Di Madiun sendiri masih sedikit yang melakukan kegiatan skateboard  

sehingga pasar dari Bridge SA sendiri masih sangat terbatas di lingkup pemain 

skateboard  saja. Walaupun sepatu ini di peruntukkan bagi anak muda maupun 

pemain skateboard, selama ini pasar yang paling terbesar di kalangan anak 

skateboard, sehingga agak sulit untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terlebih 
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lagi untuk pasar anak muda pada umumnya, terlebih lagi dana dari pembuataan 

sepatu kebanyakan menggunakan dana pribadi. 

 Pada tahun 2017 pemerintah kota Madiun membuat peraturan daerah kota 

Madiun nomor 31 tahun 2017 tentang pemberdayaan koperasi dan usaha micro. 

Sehingga usaha kecil yang baru merintis dapat bersaing dengan layak. Pemilik 

usaha sepatu Bridge SA adalah Achrul Syahbani dan Fajar Septianto, walaupun 

produk sepatu Bridge SA adalah baru di pasaran, namun Achrul Syahbani Dan 

Fajar Septianto sangat memperhatikan kualitas dari sepatu tersebut, dengan harga 

yang sangat murah yaitu 298.000. Rp, produk ini dinilai mampu bersaing dengan 

sepatu yang ada di pasaran saat ini. Di karenakan produk mereka sangat baru  

sehingga brand Bridge SA masih sangat awam ditelinga masyarakat 

 Dengan demikian, projek Tugas Akhir saya yang berjudul “Perancangan 

video animasi tiga Dimensi Sebagai Media Promosi Produk Sepatu Bridge SA” 

ini akan menjadi salah satu media promosi untuk mendukung pengembangan 

sepatu Bridge SA dipasar yang lebih luas. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang media promosi animasi tiga Dimensi yang   

 menarik untuk khalangan anak muda zaman sekarang?  

2. Bagaimana membuat pasar dari sepatu Bridge SA lebih luas terutama pada 

 anak muda dan orang dewasa? 
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C. Tujuan Perancangan 

1. Merancang media promosi animasi tiga Dimensi yang menarik di kalangan 

 anak muda zaman sekarang   

2. Membuat pasar dari sepatu Bridge SA lebih luas terutama pada anak muda 

 dan orang dewasa 
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