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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Sekilas Tentang Tayangan Iklan Yannick Granieri and Sam Reynolds 

Visit Polygon Factory 

 Tayangan iklan Yannick Granieri and Sam Reynolds Visit Polygon 

Factory ini diunggah melalui situs YouTube pada tanggal 17 Februari 2012 oleh 

akun resmi RedBull Energy Drink dengan deskripsi singkat sebagai berikut 

‘Yannick Granieri and Sam Reynolds visit their new bikesponsor in Indonesia to 

prepare for the FMB World Tour Season 2012’. Telah disaksikan sebanyak 

146,654 viewers/pemirsa, mendapatkan tanggapan secara langsung oleh 

viewers/pemirsa yang memiliki akun YouTube berhak untuk menilai suka atau 

tidak suka terhadap tayangan iklan tersebut dan sebanyak 1,356 viewers/pemrisa 

menyukai tayangan ini dan 16 yang tidak menyukai tayangan ini. 

 Tayangan iklan ini menceritakan tentang kedatangan anggota keluarga 

baru Polygon Bikes yaitu dua atlet profesional pesepeda gaya bebas ekstrim dari 

Eropa, mereka adalah Yannick Granieri berkebangsaan Prancis dan Sam Reynolds 

berkebangsaan Inggris yang mengunjungi tempat di mana sepeda mereka berasal 

atau dibuat. Dalam tayangan ini terdapat berbagai makna dalam iklan yaitu: 

perjuangan untuk mendapatkan kesuksesan, kerjasama tim, persahabatan, 

pencitraan, dan indahnya perbedaan, yang dikemas secara atraktif. 

 Yannick Granieri dan Sam Reynolds keduanya masing-masing 

menggunakan kendaraan bermotor menuju pabrik pembuatan dan perakitan 
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sepeda Polygon. Sesampainya mereka tiba di pabrik Polygon mereka 

memperkenalkan diri dan langsung melihat bagaimana proses perakitan sepeda 

Polygon mulai dari tahap pemotongan bahan yang akan dijadikan frame atau 

rangka sepeda dan fork kemudian proses pencetakan potong-potongan rangaka 

sesuai dengan jenisnya, kemudian Yannick Granieri dan Sam Reynolds melihat 

tahap selanjutnya di mana potongan-potongan rangka sepeda yang sudah dicetak 

menggunakan mesin kemudian masuk pada tahap penggabungan bagian-bagian 

yang akan dibentuk menjadi sebuah rangka sepeda dengan proses pengelasan. 

 Kemudian Yannick Granieri dan Sam Reynolds mengunjungi tempat 

pengecatan rangka dan fork yang sudah melalui proses penyambungan yang 

mulanya terpisah-pisah. Setelah itu Yannick Granieri dan Sam Reynolds masuk 

keruangan pemeriksaan kualitas rangka yang sudah berbentuk suatu rangka 

dengan jenis-jenis rangka sepeda yang berbeda-beda baik dari sisi kerapihan 

peyambungan rangka apakah ada kemiringan atau tidak, dan juga dari sisi 

kerapihan dari hasil pemberian warna pada bagaian rangka dan fork. Setelah itu, 

Yannick dan Sam Reynolds melihat proses perakitan sepeda yang siap dikemas 

dan dikirim ke seluruh jaringan RodaLink di dalam maupun luar negeri. Lalu 

datang dua orang membawa masing-masing membawa sepeda gunung jenis 

Cosmic DX dirt jump yang sudah dirakit sesuai dengan kebutuhan yang 

mendukung aksi freestyle mereka kemudian diberikan kepada Yannick Granieri 

dan Sam Reynolds, inilah sepeda yang akan menjadi aksi utama dalam tayangan 

iklan Polygon. 
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 Yannick Granieri dan Sam Reynolds kemudian mengunjungi tempat 

latihan dua rider downhill lokal yang disponori oleh Polygon juga dan saling 

berkenalan satu sama lain dan mengunjungi para pencinta atraksi sepeda gunung 

lokal, Yannick Granieri dan Sam Reynolds meminta agar dua rider downhill lokal 

yang disponsori oleh Polygon ini menunjukkan tempat di mana mereka latihan 

dan beradu keterampilan bersama dan terlihat pula beberapa warga sekitar yang 

rumahnya tidak jauh dari tempat latihan pada atlet ini ikut menyaksikan aksi 

mereka dengan antusias. 

 Aksi Yannick Granieri dan Sam Reynolds tidak berhenti sampai di situ, 

tidak tanggung-tanggung mereka mencoba menjajal gunung Bromo. Gunung 

Bromo terkenal sebagai objek wisata pemandangan matahari terbit dan hamparan 

padang pasir serta puncak gunung Bromo yang dapat dinikmati, tetapi mereka 

mencoba di luar kebiasaan para turis lokal dan mancanegara yang datang ke 

gunung Bromo, mereka melakukan aksi-aksi berbahaya yang mendebarkan 

jantung bagi siapa pun yang melihatnya. Diawali dengan aksi duo menuruni 

gunung Bromo yang berawal dari puncak gunung Bromo hingga bagian kaki 

gunung Bromo, hebatnya lagi Yannick Granieri dan Sam Reynolds tidak 

mensurfei terlebih dahulu lintasan yang akan dituruni dengan sepeda gunung jenis 

Collosus FR, pasalnya sangat terlihat jelas dari struktur gunung Bromo yang 

dilapisi pasir pasca erupsi september 2011 silam tidak terlihat jejak sepeda 

sebelumnya dan diakhiri dengan sempurna. Sesampainya di kaki gunung Bromo 

mereka menemukan lokasi yang bagus untuk memperlihatkan aksi drop in dari 

ketinggian kurang lebih tiga meter disertai dengan menggunakan gaya atau style 
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putaran horizontal tiga ratus enam puluh derajat dan melakukan pendaratan pada 

tempat yang curam. Ada beberapa orang yang ikut membantu Yannick dan Sam 

Reynolds untuk membuat step down, bahkan pada percobaan pertamanya Yanncik 

Granieri sampai hilang kendali ketika masih dalam keadaan di udara dengan 

sepedanya kemudian Yannick Granieri berusaha melepaskan sepedanya karena 

menyadari akan bahaya apabila Yannick Granieri tidak segera melepaskan diri 

dari sepedanya akan berakibat fatal baginya dapat mengakibatkan cedera serius, 

alhasil Yannick Granieri mendarat dengan kaki terlebih dahulu cukup keras dan 

terhempas ke bawah dan hanya mengalami sedikit sesak nafas, sama halnya 

dengan Yannick. Pada percobaan kedua Sam Reynolds pun mengalami 

pendaratan yang kurang sempurna hanya perbendaannya Sam Reynolds mendarat 

dengan sepedanya dengan timing yang tepat namun ketika mendarat posisi badan 

Sam Reynolds terlalu condong ke arah depan sehingga membuatnya terhempas. 

 Hujan turun dikawasan gunung Bromo, menghentikan sejenak kegiatan 

bersepeda ekstrim ala Yannick Granieri dan Sam Reynolds mereka pun 

beristirahat dan menunggu hujan reda sekitar beberapa jam di sebuah tenda 

bersama penduduk setempat yang menggantungkan hidupnya dari sektor 

pariwisata gunung Bromo.  

 Setelah menunggu cukup lama, Yannick Granieri dan Sam Reynolds 

memutuskan untuk melanjutkan aksinya walaupun rintik-rintik hujan belum 

begitu reda. Hal ini tidak menyurutkan mereka karena hujannya tidak terlalu deras 

dan tidak terlalu berbahaya untuk melanjutkan aksi freestyle mereka.  
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 Tidak lama kemudian Yannick Granieri dan Sam Reynolds menemukan 

lokasi step up yang bagus untuk memperlihatkan keterampilan mereka melayang 

di udara disertai dengan trik atau gaya/style menggunakan sepeda Polygon 

Cosmic DX dirt jump, Yannick dan Sam Reynolds mencoba sidikit memodifikasi 

bagain awal atau take off karena kontur pasir yang lunak sedikit menyulitkan 

mereka untuk beraksi dengan diguyur hujan ringan yang memudahkan mereka 

untuk membentuk take off dan mencoba memadatkan kontur pasir yang lunak 

karena take off adalah awalan yang sangat penting ketika melakukan aksi 

freestyle. Tak disangka rintik-rintik hujan pun reda sehingga Yannick dan Sam 

Reynolds dapat optimal melakukan aksi freestyle nya. Diawali oleh Yannick 

Granieri dengan melakukan trik barspin to x-up, kemudian disusul oleh Sam 

Reynolds melakukan trik tailwhip flip, disambut lagi oleh Yannick dengan trik 

tailwhip, saling bergantian mengerahkan seluruh trik-trik terbaik, tetapi Yannick 

sempat kehilangan kendali di udara dengan sepedanya, Sam Reynolds pun 

kehilangan kendali saat melakukan trik threesixty table top, Yannick dan Sam 

Reynolds saling memuji satu sama lain kehebatan melakukan trik-trik terbaik di 

medan yang cukup sulit beberapa kali terjatuh namun keduanya terpacu untuk 

menampilkan yang terbaik dan terbukti berhasil. Pada akhir aksi mereka Yannick 

Granieri memberikan kesan tentang sepeda yang dia gunakan yaitu sepeda 

Cosmic DX dirt jump, Yannick memuji hasil karya Polygon yang berhasil 

membuat produk terbaik, sehingga dapat memudahkan Yannick dalam melakukan 

trik-trik terbaik. 
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4.2  Tentang Screen Shot Tayangan Iklan Polygon  

 Ada 13 Screen Shot atau potongan-potongan dari tayangan iklan bergerak 

yang telah dibekukan oleh penulis yang dapat dijadikan inti penelitian dan dapat 

mewakili dari penayangan iklan Yannick Granieri and Sam Reynolds visit 

Polygon Factory. 

 Pada Screen Shot pertama menggambarkan Yannick Granieri yang sedang 

duduk di gundukan pasir telah siap dengan segala perlengkapan dan pelindung 

kepala atau helm untuk bersepeda, dan tepat di belakang Yannick terdapat sepeda 

Polygon jenis Collosus FR dan mencoba memperkenalkan diri serta menjelaskan 

tempat di mana Yannick berada pada waktu itu kepada publik bawa Yannick 

Granieri telah resmi bergabung dengan Polygon Bikes. Yannick meceritakan 

bahwa ketika melihat ke dalam pabrik Polygon Bikes, Yannick merasa sedang 

berada di rumahnya, karena Yannick teringat bahwasannya kakek dari Yannick 

pun mempunyai peralatan atau mesin yang berkaitan dengan pembuatan dan 

perakitan sepeda di Negara asalnya Perancis. 

 Pada Screen Shot kedua menggambarkan Sam Reynolds yang sedang 

berdiri di atas bukit dengan pemandangan di belakangnya hamparan ladang padi 

yang sangat identik dengan Indonesia. Sam Reynolds sedang memperkenalkan 

kepada publik dan memberikan informasi bahwa Sam Reynolds resmi bergabung 

dengan Polygon Bikes, sebelum menghadiri kompetisi akbar kelas dunia di Eropa 

nanti yaitu kejuaraan FMB World Tour Season 2012. 

 Pada Screen Shot ketiga menggambarkan Yannick Granieri dan Sam 

Reynolds memasuki bagian dalam pabrik Polygon Bikes ditemani seorang 
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pegawai Polygon Bikes yang disekitarnya banyak sekali kotak-kotak dan bahan-

bahan untuk pembuatan rangka atau frame. Saat membuka pintu bagian bongkar-

muat barang yang akan masuk dan keluar pabrik, Sam Reynolds terkejut melihat 

kearea dalam pabrik yang luas dan dipenuhi oleh mesin-mesin untuk mengolah 

potongan-potongan almunium yang belum berbentuk, dan proses pemanasan 

almunium yang akan dibentuk sesuai dengan arahan Polygon Bikes, sampai pada 

tahap penyambungan bagian-bagian rangka atau frame.  

 Pada Screen Shot keempat menggambarkan rangka-rangka sepeda yang 

disimpan dalam rak besi, mesin-mesin pemotong dan alat-alat pengelasan 

alumnium, dan garis besar dan panjang berwarna hijau ada sedikit warna kuning 

yang terdapat pada bagian dasar lantai. Pengambilan gambar dilakukan dengan 

mengambil jarak yang lebih tinggi dan dari ujung lantai dua agar dapat 

memperlihatkan luas area untuk tahap pemotongan, pemanasan, dan 

penyambungan bagian-bagian rangka sepeda. 

 Pada Screen Shot kelima menggambarkan tujuh orang buruh pabrik 

Polygon Bikes sedang melakukan pengelasan atau penyambungan bagian-bagian 

rangka yang telah selesai dipotong dan dibentuk dan cahaya terang yang 

dihasilkan dari alat penyambung. Terdapat banyak rangka-rangka yang telah 

selesai disambung dan disimpan pada rak besi berwarna kuning. Karena banyak 

permintaan dari RodaLink selaku toko resmi yang menjual sepeda Polygon Bikes 

dan sebagai persediaan.  

 Pada Screen Shot keenam menggambarkan Yannick Granieri dan Sam 

Reynolds ditemani satu pegawai Polygon Bikes untuk melihat-lihat seluruh 
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bagian perakitan komponen sepeda dan ada dua orang buruh pabrik Polygon 

Bikes yang sedang memasangkan komponen, dan ada enam orang buruh Polygon 

Bikes yang sedang tidak melakukan apa-apa memperhatikan apa yang dilakukan 

Yannick dan Sam Reynolds. Yannick dan Sam Reynolds takjub apa yang mereka 

lihat adalah nyata, secara keseluruhan Polygon Bikes memproduksi lebih dari dua 

ribu sepeda setiap harinya dan enam ratus ribu sepeda pertahun yang diproduksi 

oleh Polygon Bikes. 

 Pada Screen Shot ketujuh menggambarkan Yannick Granieri dan Sam 

Reynolds dan ada dua orang masing-masing menghampiri mereka dan 

memberikan sepeda Polygon type Cosmic DX dirt jump. Ketika sedang berada 

dalam ruangan penyimpanan sepeda atau gudang yang nantinya akan dikirimkan 

ke seluruh toko RodaLink baik dalam negeri maupun luar negeri, datang dua atlet 

sepeda nasional masing-masing membawa sepeda untuk Yannick dan Sam 

Reynolds. Yannick dan Sam Reynolds terkejut sepeda dengan spesfikasi yang 

diinginkan tersebut diberikan secara simbolik, menandakan bahwa Yannick 

Granieri dan Sam Reynolds sudah harus melakukan keahlian mereka 

menggunakan sepada Polygon jenis Cosmic DX dirt jump.  

 Pada Screen Shot kedelapan menggambarkan Yannick Granieri dan Sam 

Reynolds menaiki tangga menuju puncak kawah gunung Bromo membawa sepeda 

Polygon Collosus FR dengan memakai perlengkapan keselamatan bersepeda. 

Ketika sudah hampir sampai di puncak kawah gunung Bromo Yannick Granieri 

kelelahan, dan Sam Reynolds berhenti sejenak untuk melihat pemandangan 

kawasan wisata gunung Bromo. Sementara Yannick ini kali pertama ia harus 
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menaiki anak tangga kurang lebih sepanjang tiga ratus meter menuju puncak 

kawah gunung Bromo karena biasanya pada setiap tempat yang dibuat khusus 

untuk olahraga bersepeda downhill disediakan kendaraan atau kereta gantung 

menuju garis start, dan kemudian Yannick dan Sam Reynolds akan menuruni 

gunung Bromo bagian luar menggunakan sepeda Polygon Collosus FR. 

 Pada Screen Shot kesembilan menggambarkan lubang kawah yang berada 

di puncak gunung Bromo, ada tulisan ‘mount bromo, 2329 m’ dan ‘last eruption 

September 2011’. Dengan terjadinya erupsi pada bulan September 2011 silam, 

menandakan bahwa gunung setinggi 2329 meter ini masih aktif dan segala 

kemungkinan buruk bisa terjadi sewaktu-waktu. Sesampainya di puncak gunung 

Bromo dan ketika melihat ke arah lubang kawah, Yannick Granieri terkejut dan 

spontan mengucapkan kalimat “Oh God. This is Sick!!”. 

 Pada Screen Shot kesepuluh menggambarkan Yannick Granieri ketika 

kehilangan kendali pada percobaan pertamanya menaklukkan step down. Setelah 

menuruni bagian luar gunung Bromo dengan menggunakan sepeda Polygon jenis 

Collosus FR kemudian Yannick mencoba menjajal rintangan step down yang ia 

buat bersama Sam Reynolds dan tim Polygon Bikes. Namun usaha percobaan 

pertama gagal, Yannick kehilangan kendali dengan sepedanya dan memdarat 

cukup keras yang mengakibatkan mengalami sedikit sesak nafas pada Yannick. 

 Pada Screen Shot kesebelas menggambarkan Sam Reynolds ketika 

kehilangan kendali pada percobaan keduanya menaklukkan step down. Setelah 

menuruni bagian luar gunung Bromo dengan menggunakan sepeda Polygon jenis 

Collosus FR kemudian Sam Reynolds menjajal rintangan step down yang ia buat 
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bersama Yannick Granieri dan tim Polygon Bikes. Sayangnya pada percobaan 

kedua Sam Reynolds terjatuh karena pada dengan sepeda pada timing yang pas, 

badan Sam Reynolds terlalu condong ke arah depan yang mengakibatkan dirinya 

terpental karena medan yang cukup curam. 

 Pada Screen Shot kedua belas menggambarkan Yannick Granieri 

melakukan trik backfilp whip dengan menggunakan sepeda Polygon Cosmic DX 

dirt jump dan Sam Reynolds terlihat di bawah sedang menyaksikan Yannick 

beraksi. Inilah keahlian Yannick Granieri dan Sam Reynolds sesungguhnya, 

atraksi di udara menggunakan sepeda disertai gaya/style.  

 Pada Screen Shot ketiga belas menggambarkan Yannick Granieri sedang 

menduduki sepedanya dan menggunakan helm dengan mengacukan kedua ibu 

jarinya. Setelah mencoba keahliannya atraksi di udara menggunakan sepeda 

Polygon jenis Cosmic DX dirt jump, Yannick memberi kesan dan mengapresiasi 

teknologi Polygon Bikes yang membuatnya lebih mudah dalam melakukan atraksi 

di udara menggunakan sepeda milik Yannick Granieri. 
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4.3  Interpretasi Dan Pemaknaan  

4.3.1  Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada 13 Screen Shot Tayangan 

Iklan Polygon Bikes Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds Visit 

Polygon Factory Melalui Media Online YouTube 

 

Gambar 4.1 
Screen Shot 1 

Tabel 4.1 
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 1 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 1 Gambar Yannick Granieri dan sepeda 
2. Ikon Foto Yannick Granieri sedang duduk digundukan pasir 

menggunakan perlengkapan pelindung lutut dan ada sepeda 
Polygon jenis Collosus FR berwarna merah di belakangnya. 
Pada sisi bagian kanan Yannick ada pelindung kepala 
miliknya. 

3. Indeks Ini adalah pertama kalinya Yannick mengunjungi pabrik 
tempat sepeda Polygon diproduksi dan pertama kalinya 
mengunjungi Indonesia dan memperkenalkan diri kepada 
publik sekaligus memperkenalkan sponsor baru Yannick 
yaitu Polygon Bikes, karena wajib hukumnya setiap rider 
ketika mendapatkan sponsor baru untuk membuat tayangan 
dan di share kepada publik melalui berbagi media sosial di 
internet. 

4. Simbol  • Makna simbol-simbol yang melekat pada Yannick 
Granieri  

• Makna perkenalan 
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Gambar 4.2 
Screen Shot 2 

Tabel 4.2  
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 2 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 2 Gambar Sam Reynolds  
2. Ikon Foto Sam Reynolds sedang berdiri menggunakan 

setelan santai, dengan pemandangan gunung dan 
hamparan lading padi. 

3. Indeks Ini adalah pertama kalinya Sam Reynold mengunjungi 
pabrik tempat sepeda Polygon diproduksi dan pertama 
kalinya mengunjungi Indonesia dan memperkenalkan 
diri kepada publik sekaligus memperkenalkan sponsor 
baru Sam Reynolds yaitu Polygon Bikes, karena di 
samping itu Polygon Bikes ingin memunjukkan 
bahwa yang Sam Reynolds dan Yannick lakukan 
bukan hanya urusan komersil tetapi sembari 
menikmati indahnya alam Indonesia disela-sela 
persiapan untuk mengikuti kejuaraan dunia mountain 
bike freestyle di Eropa. 

4. Simbol • Makna simbol-simbol yang melekat pada Sam 
Reynolds 

• Makna pelayanan Polygon Bikes  
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Gambar 4.3 
Screen Shot 3 

Tabel 4.3  
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 3 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 3 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds bersama 
pegawai Polygon Bikes 

2. Ikon Foto Yannick Granieri dan Sam Reynolds ditemai 
karyawan Polygon Bikes untuk melihat-lihat aktifitas 
pabrik Polygon Bikes. 

3. Indeks Keingintahuan Yannick Granieri dan Sam Reynolds 
bagaimana keadaan aktifitas pabrik Polygon Bikes 
serta bagaimana proses pembuatan sepeda Polygon 
dan kesediaan Polygon Bikes untuk memberikan 
informasi kepada Yannick Granieri dan Sam 
Reynolds dengan menugaskan karyawan Polygon 
Bikes untuk memandu keliling pabrik Polygon Bikes.  

4. Simbol • Makna tumpukan bahan-bahan produksi 
• Makna sudut pengambilan gambar 
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Gambar 4.4 
Screen Shot 4 

 
Tabel 4.4 

Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 4 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 4 Gambar area pengolahan rangka 
2. Ikon Foto area pengolahan rangka sepeda Polygon 
3. Indeks Karena keingintahuan Yannick Granieri dan Sam 

Reynolds, karyawan Polygon Bikes yang ditugaskan 
memandu Yannick dan Sam Reynolds 
memperlihatkan tahap demi tahap dalam pengolahan 
rangka Polygon Bikes. 

4. Simbol • Makna garis hijau berukuran besar yang terdapat 
pada dasar lantai 

• Makna sudut pengambilan gambar 
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Gambar 4.5 
Screen Shot 5 

 

Tabel 4.5  
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 5 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 5 Gambar area penyambungan rangka 
2. Ikon Foto para tenaga profesional Polygon Bikes sedang 

melakukan penyambungan rangka 
3. Indeks Polygon Bikes masuk dalam daftar sepuluh terbaik di 

dunia, dari sisi penerapan teknologi dan kualitas oleh 
sebab itu Polygon Bikes tidak mau ambil resiko untuk 
bagian yang sangat vital ini. 

4. Simbol  • Makna tenaga profesional 
• Makna pernyataan Yannick Granieri 
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Gambar 4.6 
Screen Shot 6 

Tabel 4.6 
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 6 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 
No. POKOK 

BAHASAN 
URAIAN 

1. Screen Shot 6 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds dan 
para karyawan Polygon Bikes 

2. Ikon Foto Yannick Granieri dan Sam Reynolds ditemani 
oleh karyawan Polygon Bikes melihat proses 
pemasangan komponen sepeda. 

3. Indeks Yannick Granieri dan Sam Reynolds takjub melihat 
begitu banyaknya sepeda yang diproduksi oleh 
Polygon Bikes. 

4. Simbol • Makna pernyataan Sam Reynolds tentang hasil 
produksi sepeda Polygon 
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Gambar 4.7 
Screen Shot 7 

Tabel 4.7 
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 7 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 7 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds bertemu 
dengan atlet lokal 

2. Ikon Foto Yannick Granieri dan Sam Reynolds dihampiri 
oleh atlet mountain bike nasional diruang 
penyimpanan atau gudang dengan banyak tumpukan-
tumpukan box berisi sepeda yang sudah jadi, masing-
masing atlet lokal membawa sepeda Polygon jenis 
Cosmic DX dirt jump untuk Yannick dan Sam 
Reynolds. 

3. Indeks Dengan diberikannya sepeda Polygon jenis Cosmic 
DX kepada Yannick dan Sam Reynolds menandakan 
mereka sudah bisa menggunakan sepeda Polygon 
untuk beratraksi yang merupakan keahlian Yannick 
dan Sam Reynolds.  

4. Simbol • Makna pernyataan Yannick Granieri  
• Makna warna sepeda Yannick Granieri dan Sam 

Reynolds 
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Gambar 4.8 
Screen Shot 8 

Tabel 4.8  
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 8 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 8 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds sedang 
berjalan menaiki tangga 

2. Ikon Foto Yannick Granieri dan Sam Reynolds yang 
sedang menaiki tangga menuju puncak gunung Bromo 
dengan masing-masing membawa sepeda jenis 
Collosus FR dengan perlengkapan pelindung. 

3. Indeks Yannick Granieri sangat kelelahan saat menaiki 
tangga yang tingginya kurang lebih tiga ratus meter 
dan hampir sampai menuju puncak kawah gunung 
Bromo. 

4. Simbol • Makna pernyataan Yannick Granieri tentang 
tangga gunung Bromo 

• Makna pengambilan gambar 
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Gambar 4.9 
Screen Shot 9 

Tabel 4.9  
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 9 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 9 Gambar lubang besar mengeluarkan asap  
2. Ikon Foto lubang kawah gunung Bromo yang 

mengeluarkan asap putih dan ada tulisan yang sengaja 
dibuat untuk memberikan informasi tentang gunung 
Bromo. 

3. Indeks Sesampainya di puncak kawah gunung Bromo rasa 
lelah yang dirasakan saat menaiki tangga yang cukup 
jauh terbayar dengan pemandangan kawah gunung 
Bromo yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat 
mengancam keselamatan mereka. 

4. Simbol • Makna pernyataan Yannick Granieri tentang 
kawah gunung Bromo 

• Makna informasi  
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Gambar 4.10 
Screen Shot 10 

Tabel 4.10  
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 10 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 10 Gambar Yannick Granieri terjatuh 
2. Ikon Foto Yannick Granieri terjatuh dari ketinggian yang 

berlokasi di kaki gunung Bromo. 
3. Indeks Setelah menuruni gunung Bromo dengan sepeda 

Polygon Collosus FR nya Yannick menemukan 
lokasi yang bagus untuk membuat step down, 
kemudian mencoba menaklukannya dan kehilangan 
kendali dengan sepedanya saat di udara yang 
mengakibatkan Yannick terjatuh dan mengalami 
sesak nafas. 

4. Simbol • Makna rintangan step down 
• Makna pengambilan gambar 
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Gambar 4.11 
Screen Shot 11 

Tabel 4.11  
Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 11 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 11 Gambar Sam Reynolds terjatuh 
2. Ikon  Foto Sam Reynolds terpental ke depan dari 

sepedanya pada lokasi kaki gunung Bromo 
3. Indeks Setelah berhasil pada percobaan pertama 

menaklukkan rintangan step down, namun pada 
percobaan kedua Sam Reynolds terjatuh karena 
ketika mendarat posisi badan yang terlalu condong 
ke arah depan yang mengakibatkan Sam Reynolds 
terpelanting. 

4. Simbol • Makna trik/style three sixty  
• Makna teknik ‘jatuhan’ 
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Gambar 4.12 
Screen Shot 12 

 
Tabel 4.12  

Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 12 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 12 Gambar Yannick dan Sam Reynolds  
2. Ikon Foto Yannick Granieri sedang melakukan atraksi di 

udara dengan menggunakan sepeda Polygon Cosmic 
DX dirt jump miliknya dan Sam Reynolds 
menyaksikan dari bawah. 

3. Indeks Setelah Yannick dan Sam Reynolds selesai 
menaklukkan rintangan menuruni gunung Bromo 
kemudian naik pada tahapan yang lebih sulit dengan 
menaklukan rintangan step down, kemudian naik 
lagi pada tahap yang lebih ekstrim yaitu atraksi di 
udara menggunakan sepeda Polygon Cosmic DX. 

4. Simbol • Makna trik three sixty flip 
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Gambar 4.13 
Screen Shot 13 

 
Tabel 4.13  

Interpretasi Ikon, Indeks, Simbol Pada Screen Shot 13 Tayangan Iklan 
Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 13 Gambar Yannick Granieri sedang menduduki 
sepeda 

2. Ikon Foto Yannick Granieri yang sedang menduduki 
sepeda miliknya, mengenakan helm dan mengangkat 
kedua ibu jarinya dengan latar pemandangan laut 
pada sore hari 

3. Indeks Setelah seharian beraksi menggunakan sepeda 
Polygon yang telah resmi menjadi bagian dari tim 
Polygon Bikes Yannick Granieri memberikan 
pendapatnya tentang kualitas sepeda Polygon 
Cosmic DX. 

4. Simbol • Makna pendapat Yannick Granieri 
• Makna gerakan tangan Yannick Granieri 
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4.3.2 Pemaknaan Ikon Pada 13 Screen Shot Foto Tayangan Iklan Polygon 

Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds Visit 

Polygon Factory 

Tabel 4.14  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 1 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 1 Gambar Yannick Granieri dan sepeda 
2. Ikon Foto Yannick Granieri sedang duduk digundukan 

pasir menggunakan perlengkapan pelindung lutut dan 
ada sepeda Polygon jenis Collosus FR berwarna 
merah di belakangnya. Pada sisi bagian kanan 
Yannick ada pelindung kepala miliknya. 

3. Interpretasi 
Foto 

Yannick Granieri sedang berada di trek sepeda 
dengan mengenakan perlengkapan mulai dari sepatu, 
baju, celana, pelindung lutut, pelindung mata atau 
goggles dan helm. Yannick telah siap bersepeda 
menggunakan sepeda Polygon dan untuk menguji 
sepeda Collosus FR yang telah resmi menjadi milik 
Yannick Granieri. Dan juga kesiapan untuk 
menampilkan keahlian Yannick Granieri yang tidak 
semua orang dapat melakukan yang menjadi keahlian 
Yannick Granieri. Walaupun ini merupakan kali 
pertama Yanncik berkunjung ke Indonesia untuk 
menjajal trek, namun sebagai pesepeda profesional 
Yannick tidak mau menganggap remeh trek sepeda 
yang ada di Indonesia dengan mengenakan 
perlindungan seperti helm, pelindung lutut, dan 
pelindung mata atau goggles.  
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Tabel 4.15  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 2 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 2 Gambar Sam Reynolds 
2. Ikon Foto Sam Reynolds sedang berdiri menggunakan setelan 

santai, dengan pemandangan gunung dan hamparan ladang 
padi. 

3. Interpretasi 
Foto 

Sangat jelas sekali perbedaan yang ditampilkan Yannick 
Granieri sebelumnya dengan penuh kesiapan dan keyakinan 
serta langkah antisipasif dari apa yang diperlihatkan. Pada 
bagian Sam Reynolds, Polygon Bikes mencoba memberikan 
kesan kepada orang yang melihat bahwa kedatangan Yannick 
Granieri dan Sam Reynolds bukan hanya untuk keperluan 
bersepeda ekstrim saja. Pada bagaian ini berupaya agar 
memberikan kesan kedatangan Yannick Granieri dan Sam 
Reynolds diselingi dengan rekreasi menikmati keindahan alam 
Indonesia. Terlihat pada pakaian yang dikenakan oleh Sam 
Reynolds dalam kategori pakaian untuk bersantai. Kemudian 
latar pemandangan hamparan sawah-sawah yang dipilih, 
apabila orang Indonesia sendiri sudah tidak asing lagi dengan 
hal tersebut akan tetapi tayangan iklan Polygon ini tidak hanya 
diperuntukan bagi orang Indonesia melainkan publik seluruh 
dunia agar bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara 
setelah melihat keunikan dari area persawahan tersebut. 

 
Tabel 4.16  

Interpretasi Ikon pada Screen Shot 3 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 
YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 3 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds bersama 
pegawai Polygon Bikes 

2. Ikon Foto Yannick Granieri dan Sam Reynolds ditemai karyawan 
Polygon Bikes untuk melihat-lihat aktifitas pabrik Polygon 
Bikes. 

3. Interpretasi 
Foto 

Dengan ditampilkannya bahan-bahan yang sama sekali belum 
berbentuk apa-apa atau belum menyerupai rangka sepeda, 
dimunculkan sebagai tahap awal proses pembuatan sepeda 
Polygon, Yanncik Granieri dan Sam Reynolds sebagai yang 
menyaksikan bahwa proses pembuatan rangka sepeda Polygon 
benar-benar dari nol. Polygon Bikes ingin menegaskan produk 
dihaslikan merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia yang 
siap bersaing di pasar Eropa dan Amerika. 
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Tabel 4.17  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 4 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 4 Gambar area pengolahan rangka 
2. Ikon Foto area pengolahan rangka sepeda Polygon 
3. Interpretasi 

Foto  
Diinterpretasikan bahwa Polygon Bikes ingin 
memperlihatkan sebagai perusahaan besar yang 
memproduksi sepeda-sepeda berkualitas dan merekrut 
atau berkerjasama dengan atlet-atlet profesional 
terbaik. Diaera ini seluruh proses mulai dari 
pemotongan besi, pembentukan potongan-potongan 
besi, sampai pada tahap proses penyambungan besi-
besi almunium menjadi rangka sepeda. Dan 
menunjukkan bahwa situasi di dalamnya pun sama 
dengan pabrik-pabrik besar lainnya yang mempunyai 
standar operasional dan keselamatan bekerja untuk 
pegawainya. 

 

Tabel 4.18  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 5 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 
No. POKOK 

BAHASAN 
URAIAN 

1. Screen Shot 5 Gambar area penyambungan rangka 
2. Ikon Foto para tenaga profesional Polygon Bikes sedang 

melakukan penyambungan rangka 
3. Interpretasi 

Foto 
Diinterpretasikan sebagai pabrik sepeda yang sangat 
produktif dengan memiliki banyak tenaga ahli atau 
tenaga profesional yang sanggup untuk memproduksi 
ratusan rangka sepeda setiap harinya dengan kualitas 
yang bagus. Dan juga Polygon Bikes ingin dipandang 
sebagai produsen sepeda-sepeda berkualitas 
Internasional bukan sebagai produsen sepeda kelas 
ecek-ecek. Dan ingin membawa pemirsa lebih dekat 
dengan Polygon Bikes bahwa apa yang dikerjakan 
oleh Polygon Bikes dalam memproduksi sepeda 
semuanya dikerjakan dengan sangat profesional. 
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Tabel 4.19  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 6 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 6 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds dan para 
karyawan Polygon Bikes 

2. Ikon Foto Yannick Granieri dan Sam Reynolds ditemani oleh 
karyawan Polygon Bikes melihat proses pemasangan 
komponen sepeda. 

3. Interpretasi 
Foto 

Setelah serangkaian kegiatan melihat-lihat aktifitas pabrik 
Polygon Bikes, Yannick Granieri dan Sam Reynolds sampai 
pada tahap akhir yaitu proses pemasangan komponen sepeda 
seperti group set, wheelset, dan lain-lain. Ada dua karyawan 
Polygon Bikes yang sedang bekerja memasangkan 
komponen-komponen pelengkap, dan ada lima orang 
karyawan Polygon yang berada di belakang Yannick 
Granieri dan Sam Reynolds sedang memperhatikan apa yang 
dilakukan oleh Yannick Granieri dan Sam Reynolds.  

 

Tabel 4.20  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 7 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 7 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds bertemu 
dengan atlet lokal 

2. Ikon Foto Yannick Granieri dan Sam Reynolds dihampiri oleh 
atlet mountain bike nasional diruang penyimpanan atau 
gudang dengan banyak tumpukan-tumpukan box berisi 
sepeda yang sudah jadi, masing-masing atlet lokal membawa 
sepeda Polygon jenis Cosmic DX dirt jump untuk Yannick 
dan Sam Reynolds. 

3. Interpretasi 
Foto 

Polygon Bikes memberikan kejutan kepada Yannick Granieri 
dan Sam Reynolds ketika mereka berada di gudang 
penyimpanan sepeda Polygon yang siap dipasarkan setelah 
puas berkeliling pabrik dan melihat proses pembuatan. 
Sepeda Polygon yang diberikan adalah jenis Cosmic DX dirt 
jump yang dari awal tayangan iklan tidak dimunculkan agar 
pemirsa penasaran seperti apa bentuk sepedanya. Dan 
menginformasikan kepada publik bahwa inilah bentuk kerja 
sama yang dilakukan Polygon Bikes dengan memberikan 
sepeda yang dapat mendukung aksi mereka. 

 

repository.unisba.ac.id



76 
 

Tabel 4.21  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 8 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 8 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds sedang 
berjalan menaiki tangga 

2. Ikon Foto Yannick Granieri dan Sam Reynolds yang sedang 
menaiki tangga menuju puncak gunung Bromo dengan 
masing-masing membawa sepeda jenis Collosus FR 
dengan perlengkapan pelindung. 

3. Interpretasi Foto Polygon Bikes mengolah iklan yang berupa informasi 
fungsi, kualitas, dan ketahan produk dengan memadukan 
aksi berbahaya yang dilakukan ahlinya yaitu Yannick 
Granieri dan Sam Reynolds yang berlokasi di gunung 
Bromo. Sebelum melakukan aksinya Yannick dan Sam 
Reynolds harus terlebih dahulu menaiki tangga yang 
sangat panjang jaraknya menuju puncak gunung Bromo, 
menggambarkan sebelum mencapai kesuksesan harus 
melewati rintangan berat dan kemudian hasilnya akan 
sangat memuaskan jika berhasil melewati rintangan yang 
berat sekalipun. 

 
 

Tabel 4.22  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 9 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 9 Gambar lubang besar mengeluarkan asap 
2. Ikon Foto lubang kawah gunung Bromo yang mengeluarkan 

asap putih dan ada tulisan yang sengaja dibuat untuk 
memberikan informasi tentang gunung Bromo. 

3. Interpretasi Foto Selain menunjukkan informasi tentang keunggulan proses 
pembuatan sepeda dan keunggulan produk yang 
dihasilkan, Polygon Bikes juga menunjukkan kekreatifan 
dalam memilih ‘tempat beraksi’ Yannick Granieri dan Sam 
Reynolds. Pemilihan tempat yang ‘tidak lazim’ mengingat 
wisata gunung Bromo tidak menyediakan area untuk 
berolahraga ekstrim dengan menggunakan sepeda. Dapat 
diinterpretasikan adalah Polygon Bikes yang pertama kali 
menjadikan gunung Bromo seakan-akan mempunyai tiga 
jenis trek sepeda gunung yang berbeda.  
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Tabel 4.23  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 10 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 10 Gambar Yannick Granieri terjatuh 
2. Ikon Foto Yannick Granieri terjatuh dari ketinggian yang 

berlokasi di kaki gunung Bromo. 
3. Interpretasi Foto Gambar Yannick Granieri terjatuh saat melakukan 

rintangan step down dapat diinterpretasikan sebagai 
bukan hal yang tidak mungkin mengingat Yanncik 
Granieri adalah atlet profesional bahwa tidak akan 
mengalami kecelakaan dalam setiap aksinya 
maupun dalam pertandingan, hal itu bisa saja 
menimpa setiap atlet sepeda gunung ekstrim, 
ditambah medan atau trek baru yang belum 
diketahui secara detail karakteristiknya seperti apa.  

 

Tabel 4.24  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 11 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 11 Gambar Sam Reynolds terjatuh 
2. Ikon Foto Sam Reynolds terpental ke depan dari 

sepedanya pada lokasi kaki gunung Bromo 
3. Interpretasi Foto Gambar Sam Reynolds terjatuh saat melakukan 

rintangan step down dapat diinterpretasikan sebagai 
bukan hal yang tidak mungkin mengingat Sam 
Reynolds adalah atlet profesional bahwa tidak akan 
mengalami kecelakaan dalam setiap aksinya 
maupun dalam pertandingan, hal itu bisa saja 
menimpa setiap atlet sepeda gunung ekstrim, 
ditambah medan atau trek baru yang belum 
diketahui secara detail karakteristiknya seperti apa. 
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Tabel 4.25  
Interpretasi Ikon pada Screen Shot 12 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 12 Gambar Yannick dan Sam Reynolds 
2. Ikon Foto Yannick Granieri sedang melakukan atraksi di 

udara dengan menggunakan sepeda Polygon Cosmic 
DX dirt jump miliknya dan Sam Reynolds 
menyaksikan dari bawah. 

3. Interpretasi 
Foto 

Melakukan atraksi di udara merupakan keahlian utama 
dari Yannick Granieri dan Sam Reynolds. 
Mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki 
Yannick Granieri agar dapat memastikan kepada 
publik yang melihat tayangan ini bahwa Polygon 
Bikes memilih Yannick Granieri sebagai atlet 
profesional yang bekerja sama dengan Polygon Bikes 
sebagai pilihan yang tepat dan menyatukan visi dan 
misi agar dapat meraih kesuksesan bersama untuk ke 
depannya.  

 
Tabel 4.26  

Interpretasi Ikon pada Screen Shot 13 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 
YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 13 Gambar Yannick Granieri sedang menduduki sepeda 
2. Ikon Foto Yannick Granieri yang sedang menduduki 

sepeda miliknya, mengenakan helm dan mengangkat 
kedua ibu jarinya dengan latar pemandangan laut pada 
sore hari 

3. Interpretasi 
Foto 

Setelah melewati proses yang panjang untuk 
memberikan yang terbaik untuk Polygon Bikes. 
Yannick Granieri memberikan pendapatnya setelah 
menjajal produk buatan Polygon Bikes dan 
mengapresiasi untuk keunggulan produk Polygon 
Bikes, selain itu mengapresiasi atas kerja keras selama 
proses pembuatan iklan. Yannick Granieri 
memngeukakan pendapatnya ketika selesai 
pengambilan gambar untuk tayang iklan seri kedua 
berlokasi di atas tebing dengan latar pemandangan 
laut di belakangnya. 
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4.3.3 Pemaknaan Indeks Pada 13 Screen Shot Foto Tayangan Iklan Polygon 

Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds Visit 

Polygon Factory 

Tabel 4.27  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 1 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 1 Gambar Yannick Granieri dan sepeda 
2. Indeks Ini adalah pertama kalinya Yannick mengunjungi 

pabrik tempat sepeda Polygon diproduksi dan 
pertama kalinya mengunjungi Indonesia dan 
memperkenalkan diri kepada publik sekaligus 
memperkenalkan sponsor baru Yannick yaitu 
Polygon Bikes, karena wajib hukumnya setiap rider 
ketika mendapatkan sponsor baru untuk membuat 
tayangan dan di share kepada publik melalui 
berbagi media sosial di internet. 

 
Dengan merekrut Yannick Granieri yang merupakan altet profesional 

berasal dari Prancis ini merupakan langkah kongkret dari Polygon Bikes untuk 

melebarkan sayap di pasar benua Eropa serta bersaing dengan produk lainnya, 

mengapa demikian? Karena dengan merekrut atlet Eropa sebagai bagian yang 

menggunakan produk Polygon akan menambah pengetahuan publik serta 

memberikan rangsangan agar calon konsumen tertarik dengan produk Polygon 

yang digunakan oleh atlet profesional sekelas Yannick Granieri.  

Keikutsertaan Yannick Granieri pada pertandingan-pertandingan kelas 

dunia yang sering diadakan umumnya di benua Eropa dan benua Amerika 

merupakan ‘kiblat’nya perkembangan industri mountain bike freestyle seluruh 

dunia, dijadikan sebagai strategi Polygon Bikes yang telah siap baik secara 
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finansial maupun dari keunggulan produk untuk masuk dan ambil bagain dalam 

persaingan pasar yang sangat kompetitif. 

Tabel 4.28  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 2 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 2 Gambar Sam Reynolds 
2. Indeks Ini adalah pertama kalinya Sam Reynold mengunjungi 

pabrik tempat sepeda Polygon diproduksi dan 
memperkenalkan diri kepada publik sekaligus 
memperkenalkan sponsor baru Sam Reynolds yaitu 
Polygon Bikes, karena di samping itu Polygon Bikes 
ingin memunjukkan bahwa yang Sam Reynolds dan 
Yannick lakukan bukan hanya urusan komersil tetapi 
sembari menikmati indahnya alam Indonesia disela-
sela persiapan untuk mengikuti kejuaraan dunia 
mountain bike freestyle di Eropa. 

 
Dengan merekrut Sam Reynolds yang merupakan altet profesional berasal 

dari Inggris ini merupakan langkah kongkret dari Polygon Bikes untuk 

melebarkan sayap di pasar benua Eropa serta bersaing dengan produk lainnya, 

mengapa demikian? Karena dengan merekrut atlet Eropa sebagai bagian yang 

menggunakan produk Polygon akan menambah pengetahuan publik serta 

memberikan rangsangan agar calon konsumen tertarik dengan produk Polygon 

yang digunakan oleh atlet profesional sekelas Sam Reynolds. 

Diinterpretasikan bahwa kedatangan Yannick Granieri dan Sam Reynolds 

bukan hanya untuk memperkenalkan sponsor baru mereka yaitu Polygon Bikes 

terlihat dari perbedaan dari Screen Shot satu dan Screen Shot dua, pada Screen 

Shot dua terlihat dari pakaian untuk bersantai yang digunakan Sam Reynolds, 

dengan maksud lain agar Yannick Granieri dan Sam Reynolds diberikan hiburan 
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dengan wisata alam Indonesia yang indah agar sedikit mengurangi kejenuhan dan 

ketegangan setelah melakukan proses pembuatan iklan, hal ini disebabkan oleh 

akan diselenggarakannya kompetisi tingkat dunia di Eropa setelah kunjungannya 

ke Indonesia. Dan juga agar mendapatkan simpati dari publik atas apa yang telah 

Polygon Bikes upayakan agar Yannick Granieri dan Sam Reynolds tidak terlalu 

dibebani dengan kunjungannya ke Indonesia untuk pembuatan iklan Polygon. 

Tabel 4.29 
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 3 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 3 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds 
bersama pegawai Polygon Bikes 

2. Indeks Keingintahuan Yannick Granieri dan Sam Reynolds 
bagaimana keadaan aktifitas pabrik Polygon Bikes 
serta bagaimana proses pembuatan sepeda Polygon 
dan kesediaan Polygon Bikes untuk memberikan 
informasi kepada Yannick Granieri dan Sam 
Reynolds dengan menugaskan karyawan Polygon 
Bikes untuk memandu keliling pabrik Polygon Bikes. 

 
Dengan kedatangan Yannick Granieri dan Sam Reynolds ke Indonesia 

mengujungi tempat pembuatan sepeda Polygon membuat para pecinta sepeda 

yang ingin mengetahui bagamana proses pembuatannya menjadi lebih mudah 

karena tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam area pabrik jika sengaja ingin 

melihat proses pembuatan sepeda Polygon. Pada umumnya setiap pabrik harus 

steril dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. 

repository.unisba.ac.id



82 
 

Tabel 4.30  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 4 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 
No. POKOK 

BAHASAN 
URAIAN 

1. Screen Shot 4 Gambar area pengolahan rangka 
2. Indeks Karena keingintahuan Yannick Granieri dan Sam 

Reynolds, karyawan Polygon Bikes yang ditugaskan 
memandu Yannick dan Sam Reynolds 
memperlihatkan tahap demi tahap dalam pengolahan 
rangka Polygon Bikes. 

 
Polygon Bikes menugaskan karyawan yang paham seluruh bagian produksi 

dan memahami jenis-jenis bahan yang digunakan serta jenis produk Polygon 

Bikes dan komunikatif, karena banyaknya pertanyaan dari Yannick Granieri dan 

Sam Reynolds yang baru pertama kali datang langsung ke pabrik pembuatan 

sepeda Polygon yang ingin mengetahui bagaimana cara pembentukan rangka 

sampai pada tahap perakitan dan pengemasan. Diinterpretasikan juga sebagai, 

bukan hanya produk Polygon Bikes saja yang siap menghadapi pasar 

internasional, tetapi kesiapan karyawan lokal menghadapi tamu internasional. 

Tabel 4.31  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 5 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

PEMBAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 5 Gambar area penyambungan rangka 
2. Indeks Polygon Bikes masuk dalam daftar sepuluh terbaik di 

dunia, dari sisi penerapan teknologi dan kualitas oleh 
sebab itu Polygon Bikes tidak mau ambil resiko untuk 
bagian yang sangat vital ini. 

 
Dinobatkannnya Polygon Bikes sebagai pabrik terbaik di dunia urutan ke-10 

dari segi penerapan teknologi dan kualitas produk, kebanyakan persepsi 
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konsumen yang awam tetang Polygon Bikes yang berargumen bahwa harga yang 

mahal untuk sepeda Polygon membuat Polygon Bikes memunculkan sebuah 

pemahaman bahwa produk Polygon dibuat dengan teknologi tinggi dan dilakukan 

oleh tenaga lokal yang profesional didukung dengan alat-alat pembuatan 

berstandar internasional sehingga masyarakat dapat paham bahwa produk Polygon 

yang mahal diimbangi dengan kualitas produk bagus. 

Tabel 4.32 
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 6 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 6 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds dan 
para karyawan Polygon Bikes 

2. Indeks Yannick Granieri dan Sam Reynolds takjub melihat 
begitu banyaknya sepeda yang diproduksi oleh 
Polygon Bikes. 

 
Karena sebagian besar produk yang dihasilkan oleh Polygon Bikes adalah 

jenis sepeda gunung yang membuat Sam Reynolds dan Yannick granieri yang 

merupakan atlet profesional sepeda gunung ekstrim ini terkejut ketika melihat 

pada proses atau tahap akhir yatiu perakitan komponen-komponen sepeda seperti 

rem, groupset, wheels set, dan lain-lain. 

Pada tayangan ini diinterpretasikan Polygon Bikes mengharapkan persepsi 

publik yang melihatnya bahwa dengan banyaknya produk yang dihasilkan berarti 

pasar merespon produk Polygon Bikes dengan sangat positif dengan kata lain 

produk Polygon Bikes cukup laku dipasaran, sehingga publik yang baru pertama 

kali melihat terpenuhi pengetahuannya dan diharapkan ada tindakan selanjutnya 
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dengan mulai mencari lebih jauh lagi informasi tentang produk Polygon Bikes 

yang berujung pada keinginan untuk membeli produk Polygon Bikes. 

Tabel 4.33  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 7 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 7 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds 
bertemu dengan atlet lokal 

2. Indeks Dengan diberikannya sepeda Polygon jenis Cosmic 
DX kepada Yannick dan Sam Reynolds menandakan 
mereka sudah bisa menggunakan sepeda Polygon 
untuk beratraksi yang merupakan keahlian Yannick 
dan Sam Reynolds. 

 
Ketika sesampainya di bagian akhir dari berbagai proses pembuatan sepeda 

Polygon Yannick Granieri dan Sam Reynolds tiba pada ruangan penyimpanan 

sepeda yang sudah jadi dan dikemas dalam kardus yang tersusun rapih di gudang 

penyimpanan, Polygon memberikan kejutan kepada Yannick dan Sam Reynolds 

secara tiba-tiba datang dua orang masing-masing membawa satu sepeda Polygon 

jenis Cosmic DX warna merah diberikan kepada Yannick dan warna hitam 

diberikan kepada Sam Reynolds. 

Karena Polygon Bikes ingin menjawab rasa penasaran pemirsa yang 

menyaksikan dari mulainya tayangan iklan tersebut belum dimunculkan seperti 

apa wujud dari sepeda yang akan dipakai Yannick Granieri dan Sam Reynolds 

setiap melakukan aksi freestyle dengan menggunakan sepeda Polygon, dan pada 

saat moment yang tepat ketika Yannick dan Sam Reynolds telah selesai 

menyaksikan semua proses pembuatan sepeda Polygon. 
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Tabel 4.34  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 8 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 8 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds sedang 
berjalan menaiki tangga 

2. Indeks Yannick Granieri sangat kelelahan saat menaiki 
tangga yang tingginya kurang lebih tiga ratus meter 
dan hampir sampai menuju puncak kawah gunung 
Bromo. 

 
Ketika hendak menuju puncak kawah gunung Bromo Yannick Granieri 

sangat kelelahan saat perjalanan menaiki tangga menuju puncak kawah gunung 

Bromo, karena Yannick Granieri harus menaiki anak tangga yang sangat banyak 

sambil membawa sepeda Polygon jenis Collosus FR, mungkin ini adalah pertama 

kalinya Yannick harus menaiki tangga yang jaraknya sangat jauh yang membuat 

Yannick sempat berkhayal bahwa ia sedang mendaki menuju puncak gunung 

Himalaya (gunung tertinggi didunia). 

Dapat diinterpretasikan juga sebagai pemberian pemahaman kepada publik 

yang belum mengetahui fungsi dan bentuk dari sepeda Polygon Collosus FR, 

bahwa sepeda Polygon jenis Collosus FR ini bisa digunakan dalam dua kategori 

sekaligus yaitu downhill dan dirt jump freestyle. Karena yang dilakukan Yannick 

dan Sam Reynolds dengan mengenakan perlengkapan pengamanan seperti helm 

dan menaiki tangga menuju ketinggian menggunakan sepeda yang spesifikasi 

yang memenuhi standar untuk menuruni gunung secara ekstrim, sudah jelas 

mereka pasti akan melakukan aksi downhill. Kemudian yang menjadi keunikan 

dari aksi ini adalah pemilihan tempat yang sama sekali tidak menyediakan tempat 
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atau trek untuk sepeda gunung jenis apa pun, karena wisata gunung Bromo hanya 

menyediakan pemandangan alam kawah gunung Bromo dan sensasi menyaksikan 

pemandangan matahari terbit. 

Tabel 4.35  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 9 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 9 Gambar lubang besar mengeluarkan asap 
2. Indeks Sesampainya di puncak kawah gunung Bromo rasa 

lelah yang dirasakan saat menaiki tangga yang cukup 
jauh terbayar dengan pemandangan kawah gunung 
Bromo yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat 
mengancam keselamatan mereka. 

 
Setelah melewati ratusan anak tangga menuju puncak kawah gunung Bromo 

Yannick Granieri dan Sam Reynolds sampai di puncak kawah gunung Bromo 

yang berhadapan langsung dengan lubang kawah gunung Bromo yang masih 

aktif, Polygon Bikes berhasil membawa pemirsa berimajinasi dengan 

menampilkan lubang kawah gunung Bromo, hal ini terbukti setelah penulis uji 

coba memperlihatkan tayang ini kepada sedikitnya empat dari dua orang yang 

belum banyak mengetahui tentang olahraga ekstrim ini ketika melihat pada Screen 

Shot 9 ini menebak yang akan dilakukan oleh Yannick dan Sam Reynolds dengan 

meneruni gunung menggunakan sepeda menuju bagian dalam atau ke arah lubang 

kawah gunung Bromo, padahal tidak demikian Yannick dan Sam Reynolds tetap 

menuruni gunung Bromo menggunakan sepeda Polygon Collosus FR tetapi tidak 

menuju bagian dalam melainkan bagian luarnya. Hal ini disebabkan ketika 
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melihat pada tayangan sebelumnya yang menurut kedua orang ini sangat erkstrim 

dan mengira akan melakukan yang lebih dari yang dibayangkan sebelumnya. 

Tabel 4.36  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 10 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 10 Gambar Yannick Granieri terjatuh 
2. Indeks Setelah menuruni gunung Bromo dengan sepeda 

Polygon Collosus FR nya Yannick menemukan lokasi 
yang bagus untuk membuat step down, kemudian 
mencoba menaklukannya dan kehilangan kendali 
dengan sepedanya saat di udara yang mengakibatkan 
Yannick terjatuh dan mengalami sesak nafas. 

 
Setelah melakukan aksi downhill dengan menggunakan sepeda Polygon 

Collosus FR dan ketika melihat keadaan sekitar Yannick Granieri melihat tempat 

yang bisa dijadikan tempat beraksi dengan aksi menuruni bukit disertai gaya/style. 

Dengan keahliannya membuat atau merancang trek sepeda hanya 

dibutuhkan waktu singkat bagi Yannick Granieri untuk memodifikasi trek yang 

alami agar bisa dijadikan tempat untuk menunjukkan keahliannya, trek yang 

Yannick temukan ini adalah bukan sepenuhnya digunakan sebagai trek sepeda dan 

Yannick pun terjatuh kehilangan kendali dengan sepedanya dari ketinggian sekitar 

tiga meter dan mengalami sedikit sesak nafas. 

Mengapa Yannick Granieri melepaskan sepedanya ketika di udara dengan 

mengeluarkan trik three sixty? Karena Yannick menyadari ada kesalahan bahwa 

jika tidak segera melepaskan sepedanya ketika di udara maka akan berakibat 

sangat fatal bagi Yannick, Yannick sebagai pesepeda ekstrim profesional dan 
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sudah memiliki jam terbang yang banyak pada kejuaraan dunia sudah tahu betul 

resiko-resiko yang akan dihadapinya pada saat beraksi. 

Tabel 4.37  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 11 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 11 Gambar Sam Reynolds terjatuh 
2. Indeks Setelah berhasil pada percobaan pertama 

menaklukkan rintangan step down, namun pada 
percobaan kedua Sam Reynolds terjatuh karena 
ketika mendarat posisi badan yang terlalu condong ke 
arah depan yang mengakibatkan Sam Reynolds 
terpelanting. 

 
Setelah berhasil pada percobaan pertama, namun pada percobaan kedua 

Sam Reynolds terjatuh saat melakukan trik three sixty drop karena ketika 

mendarat posisi badan yang terlalu condong ke arah depan yang mengakibatkan 

Sam Reynolds terpelanting ke depan, karena saat melakukan trik three sixty drop 

di udara Sam Reynolds tidak ada permasalahan namun ketika mendarat badan 

Sam Reynolds yang condong ke depan dan juga faktor tempat pendaratan yang 

curam sehingga Sam Reynolds terjatuh ketika mendarat. 

Dapat diinterpretasikan juga sebagai pemahaman kepada publik yang 

dilakukan Polygon dengan memperlihatkan kejadian ketika atlet yang 

disponsorinya mengalami kesalahan ketika beraksi, hal ini sudah sangat biasa 

menimpa setiap rider yang profesional sekalipun karena banyak faktor yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan saat beraksi, mulai dari kondisi trek maupun keadaan 

rider yang salah perhitungan. 
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Tabel 4.38  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 12 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 12 Gambar Yannick dan Sam Reynolds 
2. Indeks Setelah Yannick dan Sam Reynolds selesai 

menaklukkan rintangan menuruni gunung Bromo 
kemudian naik pada tahapan yang lebih sulit dengan 
menaklukan rintangan step down, kemudian naik lagi 
pada tahap yang lebih ekstrim yaitu atraksi di udara 
menggunakan sepeda Polygon Cosmic DX. 

 

Dengan melakukan atraksi di udara mengeluarkan trik-trik terbaik yang 

dimiliki Yannick Granieri dan Sam Reynolds merupakan keahlian utama yang 

ditunggu oleh pemirsa yang menyaksikannya melalui YouTube, karena pada 

bagian sebelumnya ketika belum sampai di kawasan gunung Bromo hanya sedikit 

tayangan di mana Yannick dan Sam Reynolds melakukan atraksi menggunakan 

sepeda Polygon Cosmic DX. 

Dapat diinterpretasikan juga sebagai loyalitas yang diperlihatkan Yannick 

Granieri dan Sam Reynolds terhadap Polygon Bikes dengan mengerahkan seluruh 

kemampuan yang Yannick dan Sam Reynold miliki dalam satu hari dengan 

melakukan tiga jenis olahraga sepeda gunung sekaligus dalam satu hari ditempat 

yang sama sekali jarang dipergunakan untuk olahraga bersepeda gunung dan 

untuk memberikan yang terbaik kepada Polygon serta pemirsa yang menyaksikan 

tayangan iklan ini. 
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Tabel 4.39  
Interpretasi Indeks pada Screen Shot 13 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 
No. POKOK 

BAHASAN 
URAIAN 

1. Screen Shot 13 Gambar Yannick Granieri sedang menduduki sepeda 
2. Indeks Setelah seharian beraksi menggunakan sepeda 

Polygon yang telah resmi menjadi bagian dari tim 
Polygon Bikes Yannick Granieri memberikan 
pendapatnya tentang kualitas sepeda Polygon Cosmic 
DX. 

 
Setelah melihat bagaimana proses pembuatan sepeda Polygon kemudian 

mencoba produk Polygon jenis Collosus FR dan Cosmic DX, kemudian pada 

ahkir tayangan Yannick Granieri memberikan apresiasi atas apa yang ia rasakan 

setelah menggunakan produk Polygon Bikes karena kualitas produk yang 

memurut Yanncik bagus sehingga bisa mempermudah Yannick untuk melakukan 

trik atau gaya/style. 

Dan diinterpretasikan, dengan mengeluarkan statement seperti itu Yannick 

dipandang sebagai orang yang memiliki kredibilitas dalam bidangnya oleh 

masyarakat yang mengetahui Yannick Granieri sebelum bergabung dengan tim 

Polygon Bikes diharapkan bisa menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap 

produk yang dihasilkan oleh Polygon Bikes sehingga dapat membawa dampak 

yang positif pada pasar nasional dan internasional. Dan juga terlihat keyakinan 

serta kepercayaan diri Polygon Bikes dalam menampilkan statement Yannick 

Granieri bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dikatakan 

Yannick Granieri pada bagian ini dengan mempertaruhkan kredibilitas Polygon 

Bikes itu sendiri. 
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4.3.4  Pemaknaan Simbol Pada 13 Screen Shot Foto Tayangan Iklan 

Polygon Bikes di YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds 

Visit Polygon Factory 

Tabel 4.40  
Interpretasi Simbol pada Screen Shot 1 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 
BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 1 Gambar Yannick Granieri dan sepeda 
2. Simbol • Makna simbol-simbol yang melekat pada 

Yannick Granieri  
• Makna perkenalan 

  
Ada tiga simbol berupa logo yang melekat pada Yannick Granieri yang 

pertama logo yang menempel pada bagian lutut Yannick berbentuk huruf ‘O’ 

yaitu merupakan brand terkenal asal Amerika yang bernama ‘Oneal’ yang 

memproduksi alat keselamatan untuk olahraga ekstrim lainnya seperti motorcross, 

ski, dan lain-lain, dan juga mensponsori helm yang Yannick gunakan. Kemudian 

kacamata berwarna kuning atau goggles yang menempel pada helm Yannick 

berlogo ada ‘tiga garis’ yang berbeda ukuran merupakan brand asal Jerman yang 

sangat terkenal yaitu ‘Adidas’ yang menghasilkan barang-barang yang 

mendukung berbagai jenis olahraga. Kemudian gambar ‘banteng’ berwarna merah 

yang melapisi bagian luar helm Yannick Granieri adalah brand asal Austria yang 

sangat terkenal yaitu ‘Red Bull’ yang mensponsori Yannick Granieri dan 

mendukung seluruh rider berbakat lainnya dari seluruh dunia dengan berbagai 

macam jenis olahraga ekstrim lainnya. Hai ini diinterpretasikan bahwa industri 

yang sangat menjanjikan dalam persaingan pasar dengan segmentasi olahraga 
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mountain bike freestyle di mana banyak produsen yang mau mendukung serta 

berani menggaji rider dan memberikan produknya seperti yang dilakukan 

Polygon Bikes dengan mensponsori Yannick untuk meningkatkan eksistensinya 

di industri olahraga ekstrim ini dan dapat dikatakan sebagai promosi secara 

nonverbal yang dapat berdapak positif bagi Yannick Granieri dan produsen-

produsen yang mensponsori Yannick. 

Makna perkenalan yang terdapat pada kalimat ‘hai saya Yannick Granieri’ 

ini adalah keinginan Yannick Granieri agar bisa lebih dekat dengan Indonesia 

khususnya karena Polygon Bikes merupakan produk asli buatan Indonesia yang 

akan melebarkan sayap kepasar internasional yaitu Eropa, karena inti dari suatu 

perkenalan diri oleh seseorang adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada orang 

yang belum dikenalnya, ciri dari perkenalan yatiu menyebutkan identitas seperti 

nama pada umumnya dan pekerjaan, kemudian asal tempat tinggal. Kalimat yang 

diucapkan Yannick Granieri saat memperkenalkan dirinya dan pekerjaannya 

(kalimat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia) sebagai berikut: 

Hai saya Yannick Granieri  

Saya pesepeda gunung profesional 

Inilah Indonesia 

Karena sekarang saya bersepeda untuk perusahaan Polygon 

 
Dengan demikian, penulis dapatkan dari kalimat ‘saya pesepeda gunung 

profesional’ di atas menunjukkan bahwa Yannick Granieri seorang pesepada 

gunung profesional, profesional di sini berarti bahwa Yannick Granieri memilih 

olahraga ekstrim ini sebagai profesi yang dapat membiayai kehidupan Yannick 

Granieri dan menunjukan bahwa dengan kemampuan yang ia miliki dapat 
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membuahkan prestasi dibidangnya seiring berjalannya waktu kredibilitas Yanncik 

Granieri sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemudian kalimat ketiga 

menginformasikan tempat di mana Yannick Granieri berada pada saat itu bahwa 

Yannick sedang berada di Indonesia, pada kalimat ‘ini lah Indonesia’ yang 

membuat seharusnya menjadi momentum dampak yang positif dengan 

bergabungnya dua rider profesional dari Eropa, sehingga rider lokal dapat 

termotifasi agar bisa mengikuti jejak Yannick Granieri dan Sam Reynolds.  

Pernyataan penelitian yang penulis sampaikan didukung oleh hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

Ya mudah-mudahan kedatangan mereka berdua berdampak bagi kemajuan 
olahraga ekstrim di Indonesia khususnya MTB dirt jump, amin. 
(Wawancara dengan Dany Ramdhani rider MTB dirt jump lokal pada 
tanggal 12 Januari 2014)  
 

 Pada kalimat ‘karena sekarang saya bersepeda untuk perusahaan 

Polygon’ mengandung makna yang penulis dapatkan yaitu terbentuknya suatu 

ikatan baru antara seorang Yannick Granieri sebagai seorang pesepeda gunung 

profesional dengan perusahaan Polygon sebagai produsen sepeda yang masing-

masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi berada dalam tujuan yang sama yaitu 

memperkenalkan produk kepada khalayak luas seluruh dunia. 

Pernyataan penelitian yang penulis sampaikan didukung oleh hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

Saat ini, Polygon telah dikenal luas di kawasan Asia dan akan terus 
melebarkan sayap ke kawasan lain di seluruh dunia. Bagian kesuksesan ini 
sangat terkait dengan tim desain dan pengembangan kami secara global. 
Tim kami yang beragam dari para teknisi dan tim kreatif yang berbasis di 
Amerika Utara, Eropa, dan Asia ini memastikan bahwa desain kami selalu 
segar dan memiliki keterkaitan secara global. Selain itu fasilitas pabrik dan 
perakitan yang telah memenuhi standar dunia, berada di Asia Tenggara. 
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Desain global yang berpadu dengan manufaktur kelas dunia ini telah 
menarik perhatian melalui para atlet dunia. (Wawancara dengan Bapak 
Charles HRD Polygon Bikes pada tanggal 10 Desember 2013) 
 

Tabel 4.41  
Hasil Penelitian Tanda (sign) 

Tanda (sign) Jenis Tanda 
Hai saya Yannick Granieri  
Saya pesepeda gunung profesional 
Inilah Indonesia 
Karena sekarang saya bersepeda untuk 
perusahaan Polygon 

Dicent Sinsigns 
Dicent Symbol atau proposition 
(proposisi) 
Iconic Legisign 

 
Pada kalimat ‘hai saya Yannick Granieri’ termasuk dalam jenis tanda 

Dicent Sinsigns, yatiu tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu. Karena 

dengan menyebutkan nama ‘Yannick Granieri’ yang merupakan indentitas 

dirinya, khalayak yang belum mengetahui nama dan siapa dirinya langsung 

terpenuhi rasa ingin tahunya ketika menyebutkan nama yang berupa informasi 

penting dalam sebuah perkenalan diri. Pada kalimat ‘Saya pesepeda gunung 

profesional’ termasuk dalam jenis tanda Dicent Symbol atau proposition 

(proposisi), yaitu tanda yang langsung menghubungkan dengan objek melalui 

asosiasi dalam otak. Karena penafsiran kita bahwa Yannick Granieri 

menggantungkan hidupnya dengan menjadi pesepeda gunung profesional karena 

ada kata profesi yang mengandung makna yang berasosiasi di dalam otak kita. 

Pada kalimat ‘Inilah Indonesia’ termasuk dalam jenis tanda Dicent Indexical 

Legisign, yaitu tanda yang bermakna informasi dan menunjuk subjek informasi. 

Karena subjek dari penelitian tayangan iklan Yannick Granieri and Sam Reynolds 

Visit Polygon Factory yang berada di Indonesia. Kemudian pada kalimat ‘Karena 

sekarang saya bersepeda untuk perusahaan Polygon’ termasuk ke dalam jenis 
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tanda Iconic Legisign, yakni tanda yang menginforamasikan norma atau hukum. 

Karena bergabungnya Yannick Granieri dengan Polygon Bikes tidak sertamerta 

terjadi begitu saja tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yang di mana harus 

ada kewajiban yang harus dilakukan dan peraturan yang ditaati bersama dengan 

sebuah kontrak kerjasama. 

Tabel 4.42  
Interpretasi Simbol pada Screen Shot 2 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 1 Gambar Sam Reynolds 
2. Simbol  • Makna simbol-simbol yang melekat pada Sam 

Reynolds 
• Makna pelayanan Polygon Bikes  

  
Ada dua simbol berupa logo yang melekat pada Sam Reynolds yang 

pertama logo yang menempel pada baju bagian dada Sam Reynolds berbentuk 

kalimat bertuliskan ‘FOX’ yang huruf ‘O’nya digantikan dengan disain berbentuk 

bagian kepala dari binatang rubah yaitu merupakan brand terkenal asal Amerika 

yang bernama ‘FOX’ yang memproduksi perlengkapan mulai dari baju hingga 

sepatu dan perlengkapan pelindung tubuh untuk olahraga ekstrim lainnya seperti 

motorcross, ski, dan lain-lain, yang mensponsori Sam Reynolds. Kemudian pada 

bagian topi yang digunakan Sam Reynolds terdapat logo yang berbentuk huruf 

‘M’ yaitu merupakan produsen minuman energi terkenal asal Amerika yang 

bernama ‘Monster Energy’ yang mendukung seluruh rider berbakat lainnya dari 

seluruh dunia dengan berbagai macam jenis olahraga ekstrim lainnya. Hai ini 

diinterpretasikan bahwa industri yang sangat menjanjikan dalam persaingan pasar 
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dengan segmentasi olahraga mountain bike freestyle di mana banyak produsen 

yang mau mendukung serta berani menggaji rider dan memberikan produknya 

seperti yang dilakukan Polygon Bikes dengan mensponsori Sam Reynolds untuk 

meningkatkan eksistensinya di industri olahraga ekstrim ini dan dapat dikatakan 

sebagai promosi secara nonverbal yang dapat berdapak positif bagi Sam Reynolds 

dan produsen-produsen yang mensponsorinya. 

 Diinterpretasikan bahwa kedatangan Yannick Granieri dan Sam Reynolds 

bukan hanya untuk memperkenalkan sponsor baru mereka yaitu Polygon Bikes 

terlihat dari perbedaan dari Screen Shot satu dan Screen Shot dua, pada Screen 

Shot dua terlihat dari pakaian untuk bersantai yang digunakan Sam Reynolds, 

dengan maksud lain agar Yannick Granieri dan Sam Reynolds diberikan hiburan 

dengan wisata alam Indonesia yang indah agar sedikit mengurangi kejenuhan dan 

ketegangan setelah melakukan proses pembuatan iklan, hal ini disebabkan oleh 

akan diselenggarakannya kompetisi tingkat dunia di Eropa setelah kunjungannya 

ke Indonesia. Dan juga agar mendapatkan simpati dari publik atas apa yang telah 

Polygon Bikes upayakan agar Yannick Granieri dan Sam Reynolds tidak terlalu 

dibebani dengan kunjungannya ke Indonesia untuk pembuatan iklan Polygon. 

Tabel 4.43  
Interpretasi Simbol pada Screen Shot 3 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 3 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds 
bersama pegawai Polygon Bikes 

2. Simbol • Makna tumpukan bahan-bahan produksi 
• Makna sudut pengambilan gambar 
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 Makna tumpukan bahan-bahan material untuk pembuatan sepeda Polygon 

yang belum diproses sedikit pun dimunculkan pertama pada rangkaian awal dari 

seluruh kegiatan Yannick Granieri dan Sam Reynolds mengunjungi pabrik sepeda 

Polygon agar betul-betul terlihat oleh publik bagaimana sebenarnya proses 

pembuatan sepeda Polygon walaupun tidak seluruhnya ditampilkan karena hanya 

menampilkan pada proses utamanya saja, ketika Yannick Granieri menggeser 

pintu berukuran besar keduanya langsung terkejut dengan luasnya ruangan 

penyimpanan bahan baku ini, dimaknai sebagai sepeda yang akan dibuat sangat 

banyak. 

 Makna pengambilan gambar yang mengambil sudut miring pada objek 

utama yaitu Yannick Granieri dan Sam Reynolds dimaknai untuk memperlihatkan 

luas ruangan dengan kedaan bahan-bahan material yang terlihat memanjang dan 

menumpuk dan untuk menghindari pantulan cahaya dari luar yang bisa 

mengakibatkan tidak terlihatnya Yanncik Granieri dan Sam Reynolds ketika 

memasuki area pabrik. 

Tabel 4.44  
Interpretasi Simbol pada Screen Shot 4 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 4 Gambar area pengolahan rangka 
2. Simbol  • Makna garis hijau berukuran besar yang terdapat 

pada dasar lantai 
• Makna sudut pengambilan gambar 
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Makna garis hijau berukuran besar yang terdapat pada dasar lantai pabrik 

merupakan salah satu bentuk dari standar operasional pabrik yang berfungsi 

sebagai jalan yang dikhususkan sebagai tempat para pekerja melintas yang 

membawa rak berukuran besar yang berisi baik berupa material yang belum 

diolah atau mentah maupun rangka-rangka sepeda yang telah disambungkan, dan 

fungsi lintasan yang berwarna hijau ini sebagai lintasan yang harus steril atau 

bebas dari benda apapun yang dapat menghalangi jalannya produksi dan juga 

menghindari terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa para pekerja sehingga 

dapat mengacaukan produksi yang sedang berjalan yang berdampak jatuhnya 

korban dan kerugian bagi perusahaan. 

Makna sudut pengambilan gambar dari sudut siku-siku dari ketinggian 

yang berusaha menjangkau seluruh area mulai dari pemotongan, pembentukan 

rangka sampai pada tahap penyambungan rangka ini berusaha memperlihatkan 

kepada publik dan pesaing dalam bidang bisnis yang sama bahwa area yang luas 

menandakan produktifitas pabrik yang sangat baik dikarenakan respon pasar yang 

positif terhadap produk-produk Polygon, sehingga publik yang buta akan 

informasi tentang Polygon diharapkan dapat mengerti bahwa Polygon Bikes 

bukan produsen sepeda kelas bawah atau ecek-ecek. Dan juga dapat 

diinterpretasikan bawha Polygon ingin menunjukkan kepercayaan diri dengan 

menunjukkan realitas yang ada di dalam pabrik Polygon dengan menunjukkan 

area pengolahan rangka ini. 
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Tabel 4.45  
Interpretasi Simbol pada Screen Shot 5 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 5 Gambar area penyambungan rangka 
2. Simbol  • Makna tenaga profesional 

• Makna pernyataan Yannick Granieri 
 

Dalam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki 

profesionalisme karena dalam profesionalsime tersebut terkandung kepiawaian 

atau kemahiran dalam mengaplikasikan serta mengoptimalkan ilmu pengetahuan, 

skill atau keahlian, waktu, tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian 

yang bisa memuaskan semua elemen/bagian. Dengan memiliki sumber daya 

manusia yang kompeten serta didukung dengan peralatan yang memadai Polygon 

Bikes menunjukkan ingin menginformasikan tentang proses pembuatan sepeda 

Polygon kepada siapapun yang menyaksikan tayangan ini dan menunjukkan 

kedewasaan dalam menghadapi persaingan yang ketat. 

Kalimat yang diucapkan Yannick Granieri saat memasuki area pabrik 

(kalimat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia) sebagai berikut: 

Ya, kakek saya menekuni bidang yang sama 
Ketika saya masuk ke dalam pabrik Polygon saya merarasakan sedang berada di 

rumah 
Karena aroma yang dihasilkan dari mesin-mesin dan material-material 

  

Dengan demikian, penulis dapatkan dari kalimat ‘Ya, kakek saya menekuni 

bidang yang sama’ termasuk ke dalam jenis tanda Dicent Sinsign, yakni tanda 

yang memberikan informasi tentang sesuatu. Yannick Granieri ingin memberi 

informasi bahwa kakeknya menekuni bidang yang sama dengan Polygon Bikes. 
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Pada kalimat ‘ketika saya masuk ke dalam pabrik Polygon saya merasakan 

sedang ada di rumah’ termasuk ke dalam jenis tanda Argument, yakni tanda yang 

merupakan iferens seseorang terhadap sesuatu berdasarkan alasan tertentu, karena 

dilahat pada kalimat sebelumnya yang menyatakan bahwa Yannick Granieri 

mempunyai kakek yang bergerak dalam yang sama dengan Polygon Bikes karena 

ada persamaan beberapa alat pembuatan sepeda walapun tidak sepenuhnya sama 

tetapi dapat mewakili secara keseluruhan. Pada kalimat ‘karena aroma yang 

dihasilkan dari mesin-mesin dan material-material’ termasuk ke dalam jenis 

tanda Dicent Symbol atau proposition (proposisi), yakni tanda yang langsung 

menghubungkan dengan objek melalui asosiasi dalam otak, karena Yanncik 

Granieri sudah terbiasa dengan aroma tersebut ketika sedang di rumah kakeknya 

indra penciuman Yannick yang secara otomatis merekam seperti apa aroma yang 

dihasilkan maka ketika mengunjungi tempat yang menghasilkan aroma serupa 

maka serta merta membawa Yannick berimajinasi sedang berada di rumah 

kakeknya. 

Tabel 4.46  
Hasil Penelitian Tanda (sign) 

Tanda (sign) Jenis Tanda 
Ya, kakek saya menekuni bidang yang 
sama 
Ketika saya masuk ke dalam pabrik 
Polygon saya merarasakan sedang 
berada di rumah 
Karena aroma yang dihasilkan dari 
mesin-mesin dan material-material 

Dicent Sinsign 
 
Argument 
 
 
Dicent Symbol atau proposition 
(proposisi) 
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Tabel 4.47 
Interpretasi Simbol pada Screen Shot 6 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 6 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds dan 
para karyawan Polygon Bikes 

2. Simbol  • Makna pernyataan Sam Reynolds tentang hasil 
produksi sepeda Polygon 

 
Kalimat yang diucapkan Sam Reynolds saat memasuki area pemasangan 

komponen sepeda Polygon (kalimat sudah diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia) sebagai berikut: 

Mereka mengatakan memproduksi sekitar dua ribu sepeda setiap hari 
Setelah melihat secara langsung, itu nyata 

Sangat tidak terduga 
 

Dengan demikian, penulis dapatkan dari kalimat ‘Mereka mengatakan 

memproduksi sekitar dua ribu sepeda setiap hari’ termasuk ke dalam jenis tanda 

Dicent Sinsigns, yakni tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu. 

Polygon bikes memberikan informasi kepada Sam Reynolds bahwa setiap harinya 

Polygon Bikes memproduksi dua ribu sepeda setiap harinya lalu kemudian Sam 

Reynolds menyampaikan ulang informasi tersebut kepada publik melalui 

tayangan iklan ini. Pada kalimat ‘Setelah melihat secara langsung, itu nyata’ 

termasuk ke dalam jenis tanda Argument, yakni tanda yang merupakan inferens 

seseorang terhadap sesuatu berdasarkan alasan tertentu. Setelah melihat pada 

tahap akhir di area pemasangan komponen sepeda kemudian bagian pengemasan 

Sam Reynolds terkesan dan percaya tentang informasi yang ia terima tentang 

jumlah produksi sepeda Polygon dengan melihat langsung begitu banyak sepeda 
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yang sedang dirakit untuk pemasangan komponen lainnya dan pengemasan ke 

dalam kardus/box. Pada kalimat ‘Sangat tidak terduga’ termasuk ke dalam jenis 

tanda Argument, yakni tanda yang merupakan inferens seseorang terhadap sesuatu 

berdasarkan alasan tertentu. Karena Sam Reynolds belum mengetahui Polygon 

sudah memiliki penjualan yang cukup bagus untuk kawasan Asia Tenggara dan 

untuk kawasan benua Eropa baru dimulai bersamaan dengan bergabungnya 

Yannick Granieri dan Sam Reynolds di Polygon Bikes. 

Pernyataan penelitian yang penulis sampaikan didukung oleh hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

pertumbuhan bisnis kami tidak pernah kurang dari 20% per tahun. Tahun 
ini, kami produksi 600.000 unit sepeda. Dari jumlah itu, 40% di antaranya 
terserap pasar lokal dan sisanya diekspor ke hampir 63 negara dengan 
merek internasional. Tahun depan, targetnya produksi 800.000 unit. 
(Wawancara dengan Bapak Charles HRD Polygon Bikes pada tanggal 10 
Desember 2013) 

 
Tabel 4.48  

Hasil Penelitian Tanda (sign) 
 

Tanda (sign) Jenis Tanda 
Mereka mengatakan memproduksi sekitar 
dua ribu sepeda setiap hari 
Setelah melihat secara langsung, itu nyata 
Sangat tidak terduga 

Dicent Sinsigns 
 
Argument 
Argument 

 
Tabel 4.49 

Interpretasi Simbol pada Screen Shot 7 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 
YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 7 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds bertemu 
dengan atlet lokal 

2. Simbol  • Makna pernyataan Yannick Granieri  
• Makna warna sepeda Yannick Granieri dan Sam 

Reynolds 
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Kalimat yang diucapkan Yannick Granieri saat memasuki area gudang 

penyimpanan sepeda Polygon yang sudah dikemas (kalimat sudah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia) sebagai berikut: 

Ya, akhirnya.. 
Hari ini seperti perayaan natal 

 
Dengan demikian, penulis dapatkan dari kalimat ‘Ya, akhirnya..’ termasuk 

ke dalam jenis tanda Dicent Indexical Legisign, yakni tanda yang bermakna 

informasi dan menunjuk subjek informasi. Ketika datang sepeda jenis Polygon 

Cosmic DX sebagai objeknya yang diperuntukkan kepada Yannick Granieri 

dengan warna merah pada bagian rangka/frame yang bermakna bahwa Yannick 

Granieri sudah harus bekerja untuk Polygon Bikes dengan memperlihatkan 

kemampuan atraksinya sebagai subjek informasi. Pada kalimat ‘Hari ini seperti 

perayaan natal’ termasuk ke dalam jenis tanda Iconic Legisign, yakni tanda yang 

menginformasikan norma atau hukum. Pada setiap perayaan natal selain dengan 

merenungkan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu cerita legenda yang 

menjadi tradisi sejak jaman dulu menanti hadiah yang diinginkan kepada setiap 

orang yang senantiasa melakukan kebaikan yang diberikan oleh Santa Claus, dan 

Yanncik Granieri merasa diberikan hadiah yang sangat indah menurutnya 

sehingga berimajinasi sedang merayakan natal pada saat itu padahal kenyataannya 

bukan sedang dalam suasana perayaan natal.  

Tabel 4.50  
Hasil Penelitian Tanda (Sign) 

 
Tanda (Sign) Jenis Tanda 

Ya, akhirnya.. 
Hari ini seperti perayaan natal 

Dicent Indexical Legisign 
Iconic Legisign 
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Warna yang terdapat pada rangka/frame Yannick Granieri berwarna 

merah, sedangkan warna yang terdapat pada rangka/frame Sam Reynolds 

berwarna hitam, selain menjadi ciri atau pembeda dari masing-masing kepunyaan 

rupanya warna pada masing-masing sepeda merupakan warna yang disukai oleh 

mereka hal ini terbukti pada tayang-tayang video kompetisi mereka ketika belum 

bergabung dengan Polygon Bikes. 

Pernyataan penelitian yang penulis sampaikan didukung oleh hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

Ya, ketika itu saya lihat tayangan video kompetisi yang di crankworx 
wishtler Kanada 2010 waktu itu frame-nya Yannick warna merah, terus 
sama video Vienna Air King 2011 Austria juga merah dan Yannick dapet 
juara dua waktu itu, kalo Sam Reynolds frame-nya warna item tapi ngga 
dapet podium waktu sebelum mereka gabung ke Polygon. (Wawancara 
dengan Ogie ketua komunitas sepeda MTB freestyle UrbanStreet Bandung 
pada tanggal 14 Januari 2014) 

  

Tabel 4.51  
Interpretasi Simbol pada Screen Shot 8 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 8 Gambar Yannick Granieri dan Sam Reynolds 
sedang berjalan menaiki tangga 

2. Simbol  • Makna pernyataan Yannick Granieri tentang 
tangga gunung Bromo 

• Makna pengambilan gambar 
 

Kalimat yang diucapkan Yannick Granieri saat memasuki area gudang 

penyimpanan sepeda Polygon yang sudah dikemas (kalimat sudah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia) sebagai berikut: 

Merasa sedang berada di puncak Himalaya 
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Dengan demikian, penulis dapatkan dari kalimat ‘Merasa sedang berada 

di puncak Himalaya’ termasuk ke dalam jenis tanda Rhematic Symbol atau 

Symbol Rheme, yakni tanda yang dihubungkan dengan objeknya melalui asosiasi 

ide umum. Diinterpretasikan sebagai hal yang pertama kali bagi Yannick Granieri 

menaiki tangga membawa sepeda untuk mencoba menuruni sisi luar gunung 

Bromo dengan sepeda yang sangat jauh jaraknya, karena pada umumnya setiap 

Yannick Granieri hendak menuju tempat start ketika sedang latihan atau 

kompetisi selalu disediakan transtportasi atau alat untuk bisa sampai ketempat 

yang lebih tinggi, hal ini yang membuat Yannick sangat kelelahan dan 

membayangkan dirinya sedang berada di puncak gunung Himalaya yang 

merupakan gunung tertinggi di dunia setelah berjalan menaiki tangga yang sangat 

jauh jaraknya. 

Pernyataan penelitian yang penulis sampaikan didukung oleh hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

Jadi waktu saya nyobain latihan dan ikut kompetisi downhill emang harus 
ada yang mengatarkan rider keatas, kalo di Indonesia umumnya pake 
mobil bak terbuka sering juga disebut loading, tapi kalo di luar negeri ada 
dua macam ada yang pake mobil atau pake alat seperti kereta gantung. 
Karena gunung Bromo kan emang bukan buat olahraga sepeda jadi pasti 
ngga disediakan loading-nya (Wawancara dengan Dany Ramdhani rider 
MTB freestyle lokal pada tanggal 12 Januari 2014). 

 
 Makna dari pengambilan gambar dengan sedikit menyerong sehingga 

dapat terlihat panjang dari tangga yang ditempuh oleh Yannick Granieri dan Sam 

Reynolds berserta tim yang ikut serta dalam proses pembuatan tayangan iklan ini 

yang menggambarkan kerja keras mereka yang mempunyai tanggungjawab yang 

berbeda namum dengan tujuan yang sama yaitu demi memberikan tayangan iklan 
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yang berkualitas dan juga kreatif serta inofatif sehingga dapat menunjukkan 

bahwa loyalitas mereka terhadap Polygon Bikes. 

Tabel 4.52  
Hasil Penelitian Tanda (Sign) 

 
Tanda (Sign) Jenis Tanda 

Merasa sedang berada di puncak 
Himalaya 

Rhematic Symbol atau Symbol Rheme 

 
Tabel 4.53  

Interpretasi Simbol pada Screen Shot 9 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 
YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 9 Gambar lubang besar mengeluarkan asap 
2. Simbol  • Makna pernyataan Yannick Granieri tentang 

kawah gunung Bromo 
• Makna informasi 

 
Kalimat yang diucapkan Yannick Granieri saat sampai di puncak kawah 

gunung Bromo (kalimat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia) sebagai 

berikut: 

Ya Tuhan, ini keren!! 

Dengan demikian, penulis dapatkan dari kalimat ‘Ya Tuhan, ini keren!!’ 

termasuk ke dalam jenis tanda Rhematic Indexical legisign, yakni tanda yang 

mengacu kepada objek tertentu. Ketika sampai pada puncak kawah gunung 

Bromo setelah melewati tangga yang jauh jaraknya kemudian dihadapkan pada 

lubang kawah gunung Bromo yang sangat dekat jaraknya yang membuat Yanncik 

Granieri berkata demikian karena disebabkan melihat sebuah kebesaran ciptaan 

Tuhan dan mernginterpretsikan yang ia lakukan adalah hal keren sekaligus 

ekstrim yang dapat mengancam keselamatan dirinya. 
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 Kalimat informasi tentang ketinggian gunung Bromo dan erupsi terakhir 

yang ditampilkan (kalimat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia) sebagai 

berikut: 

Gunung Bromo, 2329 meter 
Terakhir erupsi september 2011 

  
Dengan demikian, penulis dapatkan dari kalimat ‘Gunung Bromo, 2329 

meter’ dan ‘Terakhir erupsi September 2011’ termasuk ke dalam jenis tanda 

Rhematic Indexical Sinsign, yakni tanda yang berdasarkan pengalaman langsung, 

yang secara langsung menarik perhatian karena kehadirannya disebabkan oleh 

sesuatu. Munculnya kalimat di atas memberikan informasi tentang gunung Bromo 

yang sebelumnya mengalami erupsi yang menandakan gunung Bromo ini masih 

aktif yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan siapa saja yang berada 

dalam radius tidak aman yang telah ditetapkan oleh pemantau aktifitas kawah 

gunung Bromo.  

Tabel 4.54  
Hasil Penelitian Tanda (Sign) 

 
Tanda (Sign) Jenis Tanda 

Ya Tuhan, ini keren!! 
Gunung Bromo, 2329 meter 
Terakhir erupsi september 2011 

Rhematic Indexical legisign 
Rhematic Indexical Sinsign 

 

Tabel 4.55  
Interpretasi Simbol pada Screen Shot 10 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 10 Gambar Yannick Granieri terjatuh 
2. Simbol  • Makna rintangan step down 

• Makna pengambilan gambar 
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 Rintangan step down adalah rintangan terjun ke bawah menggunakan 

sepeda dengan fareasi ketinggian yang berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan pada rider yang akan menggunakan rintangan step down, rintangan 

step down. Rintangan step down sering digunakan dalam setiap perlombaan 

downhill atau meneuruni gunung atau bukit dengan catatan waktu tercepat sebagai 

patokan penentu yang menjadi juara, dan juga sering digunakan dalam 

perlombaan MTB freestyle dirt jump dikombinasikan dengan tingkat keserasian 

dan kesulitan gaya atau trik sebagai point. Dalam melakukan aksi berbahaya ini 

membutuhkan latihan yang rutin dan didampingi oleh orang yang sudah ahli 

melakukannya untuk menjelaskan teori-teori serta teknik yang digunakan untuk 

menaklukkan rintangan step down dan dimulai dengan yang paling mudah atau 

jarak yang tidak terlalu jauh seperti apa yang dilakukan oleh Yannick Granieri 

pada tayangan ini adalah jarak yang sangat jauh berkisar antara dua atau tiga 

meter yang menunjukkan bahwa Yannick Granieri adalah rider yang memiliki 

kemampuan untuk menaklukan rintangan ekstrim ini. 

 Pengambilan gambar dilakukan dari jarak jauh agar terlihat ketinggian dari 

rintangan natural dan mendadak menjadi sebuah rintangan step down ekstrim 

yang ditemukan oleh Yannick Granieri dan proses pembuatannya dibantu oleh 

Sam Reynolds dan tim Polygon Bikes dan juga supaya adegan menjadi lebih 

dramatis di mana Yannick mulai mengambil ancang-ancang dan menemukan 

kecepatan yang pas dan kemudian terjun dengan sepeda dengan 

mengkombinasikan trik gaya bebas/freestyle three sixty. 
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Pernyataan penelitian yang penulis sampaikan didukung oleh hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

Iya betul, jadi rintangan step down ini sering digunakan buat fariasi 
raintangan pada kompetisi sepeda gunung downhill sama MTB freestyle 
dirt jump, di kompetisi BMX dirt jump juga ada, itu pun tidak selalu ada 
tergantung dari luas area dan bentuknya apakah punya turunan yang curam 
supaya bisa dijadikan rintangan step down. (Wawancara dengan Dany 
Ramdhani rider MTB freestyle lokal pada tanggal 12 Januari 2014) 

 
Tabel 4.56  

Interpretasi Simbol pada Screen Shot 11 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 
YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. 
POKOK 

BAHASAN URAIAN 

1. Screen Shot 11 Gambar Sam Reynolds terjatuh 
2. Simbol  • Makna trik/style three sixty  

• Makna teknik ‘jatuhan’ 
 
 Trik three sixty adalah lompatan di udara menggunakan sepeda dengan 

berutaran secara tiga ratus enam puluh derajat. Three sixty yang berati tiga ratus 

enam puluh, jenis trik ini adalah trik yang bisa dikatakan kategori kedua dari tiga 

jenis trik berputar menggunakan sepeda. Kategori pertama dan sekaligus menjadi 

basic atau dasar agar bisa melakukan trik three sixty adalah harus menguasai 

terlebih dahulu trik one eighty yang berarti seratus delapan puluh, yaitu lompatan 

di udara menggunakan sepeda dengan berputar seratus delapan puluh derajat. 

 Selain perlengkapan pelindung tubuh untuk meminimalisir cedera ketika 

terjatuh, teknik jatuhan ini merupakan salah satu langkah yang sangat menentukan 

untuk meminimalisir cedera yang lebih parah yang tidak hanya ada di olahraga 

atraksi menggunakan sepeda namun juga ada seperti pada balapan motor, judo 

dan lain sebagainya. Teknik ini sangat mengandalkan insting dan pengendalian 
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diri dalam kondisi panik karena trik yang dilakukan tidak sesuai yang diharapkan 

atau sudah terjadi kesalahan pada teknik gaya/style yang akan dikeluarkan yang 

kemudian memperdiksi jarak dan menggunakan teknik jatuhan seperti apa dengan 

dengan mempertimbangkan jarak waktu yang hanya beberapa detik saja sebelum 

terjadi benturan, walaupun teknik jatuhan ini merupakan cara untuk 

meminimalisir terjadinya cedera yang lebih parah saja, tidak sedikit rider MTB 

freestyle yang selamat dari cedera parah disebabkan kegagalan dalam melakukan 

trik di udara. 

Tabel 4.57  
Interpretasi Simbol pada Screen Shot 12 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 

YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  
Visit Polygon Factory 

 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 12 Gambar Yannick dan Sam Reynolds 
2. Simbol  • Makna trik three sixty flip 

 
 Trik three sixty flip ini merupakan jenis trik kombinasi atau combo, yaitu 

lompatan di udara menggunakan sepeda dengan memutarkan tubuh berserta 

sepeda ke arah belakang secara vertikal kemudian ketika sampai pada pada sudut 

sepuluh atau dua puluh derajat kemudian dilanjutkan dengan berputar menyerong 

secara tiga ratus enam puluh derajat. Karena trik ini merupakan trik kombinasi 

yang merupakan penggabungan dari trik back flip dengan trik three sixty, apabila 

hendak melakukan trik ini setiap rider diwajibkan menguasai kedua trik ini 

terlebih dahulu agar bisa melakukan trik three sixty flip yang dikategorikan 

sebagai trik yang cukup suit karena terdapat penggabungan dua trik sekaligus. 

Untuk pertama kali melakukan atau mencoba trik three sixty flip ini dibutuhkan 
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tempat latihan berupa kolam yang berisikan busa atau bisa juga menggunakan 

kolam renang sebagai tempat latihan untuk para pemula yang hendak mencoba 

dan latihan untuk bisa menguasai trik ini, karena kolam busa atau air sangat cocok 

untuk melakukan trik-trik sulit dengan kemungkinan resiko cedera sangat kecil 

dibandingkan dengan mencoba trik three sixty flip ini pada trek yang asli atau 

sesungguhnya. Fungsi dari kolam busa atau air dalam mencoba trik-trik sulit 

seperti trik three sixty flip ini selain untuk meminimalisir cedera dan kerusakan 

pada sepeda, berfungsi juga untuk menemukan kecepatan laju sepeda cocok 

dengan rider sehingga irama pergerakan ketika melakukan sebuah trik yang dirasa 

kurang akan segera terdeteksi di mana letak kekurangannya. 

Pernyataan penelitian yang penulis sampaikan didukung oleh hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

 Iya betul, jadi trik ini merupakan gabungan dari dua trik yang pertama 
back flip dan three sixty jadi trik ini punya nilai ganda kalo dipake dalam 
kompetisi, biasanya yang pake sih yang udah profesional ya. (Wawancara 
dengan Dany Ramdhani rider MTB freestyle lokal pada tanggal 12 Januari 
2014) 
 

 
Tabel 4.58 

Interpretasi Simbol pada Screen Shot 13 Tayangan Iklan Polygon Bikes di 
YouTube Versi Yannick Granieri and Sam Reynolds  

Visit Polygon Factory 
 

No. POKOK 
BAHASAN 

URAIAN 

1. Screen Shot 13 Gambar Yannick Granieri sedang menduduki sepeda 
2. Simbol  • Makna pendapat Yannick Granieri 

• Makna gerakan tangan Yannick Granieri 
 

Kalimat yang diucapkan Yannick Granieri (kalimat sudah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia) sebagai berikut: 
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Bottom brecket sedikit lebih tinggi, kualitasnya terlihat bagus dari yang 
sebelumnya 

Jadi memudahkan untuk melakukan trik 
Kerja bagus Polygon! 

 

 Dengan demikian, penulis dapatkan dari kalimat ‘Bottom brecket sedikit 

lebih tinggi, kualitasnya terlihat bagus dari yang sebelumnya’ termasuk ke dalam 

jenis tanda Argument, yakni tanda yang merupakan inferens seseorang terhadap 

sesuatu berdasarkan alasan tertentu. Karena Yannick Granieri sudah merasakan 

langsung menggunakan dua jenis sepeda Polygon yakni jenis Collosus FR dan 

Cosmic DX dan memberikan pendapatnya tentang produk Polygon Bikes, yang 

diharapkan publik dapat tertarik oleh pendapat Yannick Granieri yang telah 

melihat pada tayangan sebelumnya bagaimana proses pembuatan sepeda Polygon 

sampai pada tahap uji coba yang dilakukan oleh Yannick Granieri dengan 

mempertaruhkan kredibilitas Yannick Sebagai pesepeda gunung gaya bebas 

profesional. Pada kalimat ‘Jadi memudahkan untuk melakukan trik’ termasuk ke 

dalam jenis tanda Argument, yakni tanda yang merupakan inferens seseorang 

terhadap sesuatu berdasarkan alasan tertentu. Karena atas apa yang dirasakan 

Yannick Granieri setelah mencoba menggunakan produk Polygon dengan 

keahliannya sebagai pesepeda gunung profesional merasa bahwa sepeda yang 

Yannick Gunakan sudah sesuai dengan kriteria Yannick Granieri tentang sepeda 

yang dapat menujang dirinya dalam melakukan aksi ekstrim dengan 

menggunakan sepeda. Pada kalimat ‘Kerja bagus Polygon!’ termasuk ke dalam 

jenis tanda Dicent Indexical Legisign, yakni tanda yang bermakna informasi dan 

menunjuk subjek informasi. Karena setelah Yannick melihat bagaimana proses 
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dari awal pembuatan sepeda Polygon, karena dengan masuknya Polygon Bikes 10 

besar dunia dalam penerapan teknologi dan kualitas produk sebagai perstasi yang 

dihasilkan dari kerja keras dan tekad yang kuat untuk mencapai hasil yang terbaik, 

menurut Yannick Granieri perlu diberikan apresiasi atas semua hasil dari Polygon 

Bikes. 

 Makna gerakan kedua tangan Yannick Granieri yang mengacungkan 

kedua ibu jarinya termasuk ke dalam Aksentuasi, yaitu: Menegaskan pesan verbal 

atau menggarisbawahinya. Misalnya gerakan tangan dan kepala seringkali 

digunakan untuk menekan pesan verbal.  

 
Tabel 4.59  

Hasil Penelitian Tanda (Sign) 
 

Tanda (Sign) Jenis Tanda 
Bottom brecket sedikit lebih tinggi, 
kualitasnya terlihat bagus dari yang 
sebelumnya 
Jadi memudahkan untuk melakukan trik 
Kerja bagus Polygon! 

Argument 
 
 
Argument 
Dicent Indexical Legisign 

 

4.4 Promosi yang Dilakukan Polygon Bikes Selain Menayangkan/ 

Mengunggah Video Melalui Situs Youtube 

4.4.1  Polygon Spot Car Free Day 

Berkembangnya gaya hidup akan kesehatan dengan menggunakan sepeda 

sebagai sarana olahraga oleh berbagai kalangan masyarakat membuat Polygon 

Bikes berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat secara langsung, yaitu 

dengan hadirnya stan-stan Polygon Bikes pada acara mingguan car free day yang 

sering diadakan setiap minggu pagi sampai menjelang siang di kota-kota besar di 
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Indonesia salah satunya Kota Jakarta, Polygon Bikes menyediakan fasilitas mulai 

dari membagikan makanan ringan dan minuman secara gratis, cek kesehatan 

gratis, dan service gratis khusus sepeda Polygon, dan menyediakan games seru 

adu ketangkasan bersepeda khusus anak bertempat di jalan Sudirman. Hal ini 

dikarenakan animo berbagai lapisan masyarakat yang datang di car free day 

Jakarta cukup banyak mulai dari sekedar gerak jalan hingga berbagai macam 

komunitas sepeda dan komunitas yang tidak ada hubungannya dengan sepeda 

seperti komunitas pecinta hewan dan lain-lain, Polygon Bikes mengambil langkah 

ini agar bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat yang dapat merasakan 

manfaatnya sehingga menimbulkan persepsi yang baik atau positif kepada 

Polygon Bikes.  

Pernyataan penelitian yang penulis sampaikan didukung oleh hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

Kami terus berkampanye soal fun bike. Dulu, kalau acara fun bike, sepeda 
sampai kami sediakan. Ini bicara 10 tahun lalu. Sekarang, semua 
mengadakan fun bike. Perusahaan penyelenggara malah berani memberi 
hadiah sepeda. Menurut saya, kalau sebagai sarana transportasi, sepeda itu 
fungsional saja. Sepeda jadi kasta terendah. Tapi, kalau dari sisi life style 
jelas berbeda. Bisa jadi sepeda jadi kasta tertinggi. (Wawancara dengan 
Bapak Ronny Direktur Pemasar Polygon Bikes pada tanggal 10 Desember 
2013) 
 

4.4.2  Sponsorship Kompetisi Sepeda 

 Semakin sering diadakannya acara fun bike yang memberikan ruang untuk 

Polygon Bikes untuk menyelenggarakan sebagai sponsor tunggal ataupun sebagai 

pendukung acara dan juga mensponsori kompetisi yang berkaitan dengan sepeda 

seperti kompetisi BMX freestyle, MTB ftreestyle, Downhill, dan Cross Country. 

Karena sebagai produsen sepeda terbesar se-Asia Tenggara Polygon Bikes mau 
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tidak mau harus bisa mendukung segala bentuk kegiatan bersepeda khususnya di 

Indonesia karena pesaing utama Polygon Bikes yang merupakan produk lokal 

maupun produk luar negeri yang sudah lama menunjukkan eksistentsinya dalam 

setiap kegiatan yang berkaitan dengan sepeda, hal ini juga sebagai penunjukkan 

eksistensi Polygon Bikes sebagai pendukung acara maupun penyelenggara 

tunggal kompetisi sepeda di Indonesia, bahkan Polygon Bikes sudah menjangkau 

mancanegara seiring dengan merekrut atlet profesional dari Eropa sampai 

mensponsori kompetisinya yang mayoritas terdapat kompetitor yang sudah lama 

berkiprah di Eropa dan juga produknya yang cukup laku di Indonesia.  

Pernyataan penelitian yang penulis sampaikan didukung oleh hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

Polygon disebut market leader di Indonesia. Tapi, kami tidak mau jago 
kandang saja. Kami ingin jadi pemain sepeda dunia. Saya kira, Polygon 
cukup oke di mata dunia persepedaan, tidak dipandang sebelah mata. 
Tentu, dengan adanya tujuan besar itu, kami harus memperkuat riset. Kami 
keluarkan dana besar untuk riset. Kami berusaha tidak menjadi technology 
follower tapi technology leader. (Wawancara dengan Bapak Ronny 
Direktur Pemasar Polygon Bikes pada tanggal 10 Desember 2013) 

 
4.4.3  Twitter  

 Selain media sosial Facebook dan YouTube, Twitter juga dipilih Polygon 

Bikes sebagai sarana promosi dan pemberian informasi tentang kegiatan Polygon 

Bikes karena mayoritas masyarakat Indonesia memilih Twitter sebagai media 

sosial terpopuler. Dengan memiliki dua akun resmi yaitu @polygonbikes 

diperuntukkan masyarakat luar negeri dengan berbahasa Inggris dipilih sebagai 

bahasa Internasional yang memiliki 1,194 followers dan akun khusus publik lokal 

atau Indonesia yaitu @polygonbike yang memiliki 19.100 followers. Akun yang 
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dikhususkan untuk masyarakat Indonesia lebih banyak kegiatan yang di 

munculkan men-twit rider-rider Polygon Bikes saat latihan maupun ketika 

bertanding dan informasi promo-promo menarik sepeda Polygon serta kegiatan 

lainnya berupa kampanye ajakan untuk bersepeda 

(www.twitter.com/polygonbike).  

 

4.5  Interpretasi Rider Mtb Freestyle Lokal Bergabungnya Yannick 

Graineri dan Sam Reynolds Di Polygon Bikes 

Setelah melakukan pengamatan dan bertanya-tanya dengan tiga orang 

rider lokal penulis menjatuhkan pilihan kepada seorang rider MTB freestyle lokal 

yaitu Dany Ramdhani, setelah mendapatkan rekomendasi oleh Ogie selaku ketua 

komunitas sepeda MTB freestyle UrbanStreet Bandung, dan penulis sempat 

menyaksikan bagaimana kemahiran dari ketiga rider lokal atraksi menggunakan 

sepeda MTB dan menganalisa pengetahuan tentang MTB freestyle sehingga 

terpilih Dany Ramdhani sebagai infroman yang kompeten. 

 
4.5.1  Sekilas Tentang Dany Ramdhani 

Lahir di Bandung 14 Maret 1990, anak pertama dari tiga bersaudara ini 

tinggal di Jl. Kopo Gg. Kanta No. 32 199/c. RT/RW 04/07 Kecamatan Bojongloa 

Kidul Kelurahan Kebon Lega. Dany Ramdhani adalah alumni dari Sekolah Dasar 

Albasyariah, Sekolah Menengah Pertama Negeri 38 Cibaduyut, dan Sekolah 

Menengah Kejuruan jurusan otomotif Angkasa 1 Lanud Sulaiman. Sebelum terjun 

di dunia MTB Dirt jump Freesyle Dany mengawali dengan hobi bermain sepeda 

sewaktu duduk dibangku kelas 1 SMP, awalnya dari ketertarikan pada sepeda 
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BMX dan mulai mencoba berlatih trik-trik dasar beratraksi. Seusai pulang sekolah 

Dany selalu bergegas ke lapangan parkir dalam tega lega tepatnya di samping 

kolam renang untuk berlatih bersama teman-teman sebaya maupun yang jauh 

lebih tua darinya. Ketika mulai masuk SMK Dany tertarik untuk kepada olahraga 

extreme yang lain yaitu MTB Dirt Jump Freestyle, awalnya Dany melihat 

cuplikan iklan rokok COUNTRY di TV yang menayangkan ada yang sedang 

beratraksi menggunakan sepeda MTB lalu mulai mencoba untuk menabung demi 

membeli Frame/rangka sepeda merek Scott yang harganya 300 ribu rupiah pada 

waktu itu, sampai-sampai Dany tidak menjajankan uang pemberian orang tuanya 

dan ongkos angkot dari rumah kesekolah dan sebaliknya, dan jalan kaki pun jadi 

pilihan Dany. Idealnya dana yang harus dikeluarkan untuk merakit sepeda MTB 

Dirt Jump ini kalau ingin merakit atau membeli secara terpisah setiap komponen 

sepeda membutuhkan sekitar 8-10 juta rupiah belum termasuk perlengkapan 

pengamanan seperti sepatu, sarung tangan, helmet dan body protector. 

Setelah lulus dari SMK, Dany tidak melanjutkan kejenjang Perguruan 

Tinggi atau mencoba mencari-cari lowongan pekerjaan karena sedang keranjingan 

menekuni MTB Dirt Jump Freestyle ini sampai-sampai lupa bahwa ia sudah satu 

tahun “menganggur”. Seiring bertambahnya usia Dany mulai mencoba membagi 

waktunya agar bisa bekerja dan tetap bisa melanjutkan hobi extreme nya ini, Dany 

sempat menjadi kuli bangunan selama dua minggu lalu berhenti, kemudian 

bekerja di Heroes Custom yaitu tempat modifikasi segala jenis sepeda dan sebagai 

tukang amplas selama satu bulan setengah lalu berhenti dengan alasan tidak betah. 

Lalu pindah pekerjaan lagi namun berbeda dengan pekerjaan yang sebelumnya 
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yaitu di tempat modifikasi segala macam jenis sepeda itu, kali ini Dany sebagai 

buruh harian lepas di sebuah pabrik penghasil barang ekspor ke Jepang, yaitu 

pabrik keset kualitas ekspor. Perjalanan karir di pabrik keset ini pun Dany sering 

kena teguran karena sering izin bolos masuk kerja untuk mengikuti kompetisi 

MTB Dirt Jump. 

Sudah berjalan cukup lama di pabrik keset dari pekerjaan yang 

sebelumnya, ada seorang teman Dany yang bernama Tri Waskito yaitu merupakan 

salah satu trek builder bike park yang ada di Bogor Jawa Barat yang bernama 

Longhorn Bike Park yang menyediakan arena bermain sekaligus tempat berlatih 

para pecinta olahraga extreme ini khususnya MTB. Tri Waskito kemudian 

mengajak Dany ke Bogor untuk menghadiri dan sedikit mendemonstrasikan 

keahliannya beratraksi MTB dan mengisyaratkan agar Dany mencoba “melamar” 

pekerjaan yang belum jelas dapat jabatan sebagai apa nantinya, karena Longhorn 

Bike Park ini baru dibuka untuk umum dan sekaligus peresmiannya dan ini 

sekaligus menjadi akhir Dany tidak meneruskan kerjanya di pabrik keset kualitas 

ekspor tersebut, karena hari di mana Dany harus lembur dipabirk keset itu. Entah 

apa yang saya pikirkan Dany bertanya kepada dirinya sendiri, karena hobi dan 

keyakianan Dany nekat pergi ke Bogor tanpa seizin orang tuanya alias diam-diam 

meninggalkan rumah.  

Setelah Dany selesai mendemonstrasikan keahliannya beratraksi sepeda 

MTB Dirt Jump, Dany berkomentar pada Tri Waskito yang membawanya ke 

Bogor lebih tepatnya di Longhorn Bike Park mengenai lokasinya yang sangat jauh 

dari pusat kota Bogor lalu tidak lama setelah mereka berbincang-bincang sang 
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pemilik Longhorn pun datang menghampiri Dany dan Tri, kemudian Tri 

menjelaskan kepada sang pemilik niatnya merekomendasikan Dany sebagai 

pegawai di Longhorn. Karena Tri tidak mau meneruskan sambil untuk mengelola, 

mungkin karena jauh dari pusat kota ‘ujar Dany’. Sang pemilik menyetujui Dany 

bekerja ditempatnya dan ditunjuk langsung sebagai supervisor, karena sang 

pemilik sempat menyaksikan Dany mendemonstrasikan keahliannya beraktrasi 

MTB Dirt Jump.  

Identitas Longhorn Bike Park pun sudah melekat pada Dany Ramdhani 

karena semenjak ia berada di Longhorn dan dapat berlatih kapan pun dengan 

fasilitas yang memadai untuk berlatih trik-trik sulit, podium juara pun sudah 

banyak diraih oleh Dany, berikut gelar juara selama ia bekerja sambil berlatih skill 

atraksi dengan menggunakan sepeda di Longhorn Bike Park dan mengikuti 

kompetisi MTB Dirt Jump Freestyle : 

a. Longhorn Bike Park series, Juara ke-4 

b. Seaworld Street Park MTB, Juara ke-3 

c. Adrenaline Bike Park, Juara ke-2 

d. Senayan Big Air, Juara ke-2 

e. Senayan Sds Project Bunnyhop, Juara ke-2 

f. Lintas Radar Bike Park Wandy Cagur Birthday, Juara ke-2 

g. Polygon Ragunan Dirt Fest, Juara ke-1 

h. Dirt Fest MTB BSD Tangerang, Juara ke-1 

i. BDG BMX Birthday, Juara ke-1 

j. Polygon Big Air Ancol 2012, Juara ke-3 

k. Street Bash Bandung, juara ke-1 
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4.5.2 Interpretasi Dany Ramdhani Terhadap Bergabungnya Yannick 

Granieri dan Sam Reynolds di Polygon Bikes 

Hasil wawancara dengan Dany Ramdhani tetang bagaimana memaknai 

bergabungnya Yannick Granieri dan Sam Reynolds di Polygon Bikes: 

Ya, jadi gabungnya Yannick Granieri dan Sam Reynolds ke 
Polygon Bikes salah satu langkah kongret untuk masuk kepasar Eropa, ini 
juga menjadi kebanggan tersendiri ya, produk asli Indonesia yang akan 
berhadapan dengan produk-produk luar negeri yang sudah lama merajai 
pasar Eropa bahkan di Indonesia juga kalo saya lihat cukup banyak 
peminat sepeda impor, soalnya rider MTB freestyle lokal yang saya lihat 
rata-rata pake frame impor bahannya material cromoli kalo produk 
Polygon Bikes kan dijual ‘full bike’ dan bahan frame nya almunium alloy 
secara lebih tahan benturan berbahan cromoli dibandingkan almunium 
alloy, tapi frame dengan bahan almunium alloy punya kelebihan bobotnya 
yang ringan. Kebanyakan anak-anak (rider mtb freestyle lokal) termasuk 
saya lebih milih beli frame/rangka impor bahan cromoli dari pada beli 
frame impor atau lokal yang bahannya alumniun alloy juga atau ada juga 
yang bikin rangka sendiri yang bukan berbahan almunium alloy tinggal 
nyesuain budget yang kita punya aja, soalnya kalo rangkanya patah waktu 
latihan atau pas lagi tanding kan harus beli lagi, sedangkan Yannick sama 
Sam Reynolds kan disponsori jadi kalo rusak langsung ada gantinya yang 
baru, kalo kami kan harus nabung dulu.  

Sebenarnya Polygon Bikes juga punya produk rangka berbahan 
cromoli yaitu Polygon DXP berukuran 24 inci untuk dipake street dan 
park itu juga, kalo mayoritas frame yang dipake untuk dirt jump 
ukurannya 26 inci.  

Dengan bergabungnya Yannick dan Sam Reynolds sama Polygon, 
yang menjadi target Polygon dapat meningkatkan penjualan sepeda 
Polygon Cosmic DX di Indonesia dan juga mudah-mudahan sejalan 
dengan harapan kami untuk memajukan olahraga ekstrim ini khususnya 
MTB freestyle dirt jump, soalnya masih sangat banyak kekurangan, mulai 
dari sarana, penyelenggaraan event kompetisinya yang sampai saat ini 
masih jarang diadakan, kalo pun ada digabung dengan kompetisi BMX, 
dan nominal hadiah untuk para juara yang tidak sebanding dengan resiko 
yang dihadapi para rider. Harusnya ada rider MTB freestyle lokal yang 
disponsori oleh Polygon menurut saya, tapi sampai saat belum ada. 
Memang skill kami jauh dibanding Yannick dan Sam Reynolds mereka 
rider kelas dunia, tapi kan Polygon produk Indonesia seharusnya lebih 
berperan aktif dalam setiap kegiatan MTB freestyle di Indonesia dan ada 
kami di sini yang ingin bisa menjadi rider profesional seperti Yannick dan 
Sam Reynolds. (Wawancara dengan Dany Ramdhani rider MTB freestyle 
lokal pada tanggal 19 Januari 2014) 
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 Diinterpretasikan bahwa Dany Ramdhani menganggap bergabungnya 

Yannick Granieri dan Sam Reynolds dengan Polygon Bikes dapat meningkatkan 

penjualan di Indonesia khususnya, karena Polygon Bikes menganggap dapat 

menaikkan kepercaya para pencinta olahraga ekstrim khususnya MTB freestyle 

terhadap produknya yang digunakan oleh Yannick Granieri dan Sam Reynolds. 

Dan ada kebanggan tersendiri karena produk lokal dapat dipercaya sebagai 

komponen utama dari sepeda Yannick Granieri dan Sam Reynolds yang notabene 

rider kelas dunia. Serta adanya harapan dari seorang Dany Ramdhani sebagai 

rider MTB freestyle dirt jump asal Indonesia yang mengharapkan dukungan lebih 

dari Polygon Bikes selaku produk asli Indonesia yang mempunyai produk 

segmentasi khusus yaitu MTB freestyle dirt jump terhadap kemajuan kompetisi 

dan juga apresiasi terhadap olahraga ekstrim ini agar bisa menjadikan rider lokal 

semakin termotivasi dan bisa menjadi seorang yang profesional dibidangnya, 

karena dimaknai sebagai kesiapan baik dari segi kualitas dan finansial dari 

Polygon Bikes yang sanggup mensponsori dua rider profesional dari Eropa yaitu 

Yannick Granieri dan Sam Reynolds serta mensponsori kompetisi yang tergolong 

pada kompetisi MTB freestyle dirt jump tingkat dunia di Kanada, tetapi sangat 

berbeda apa yang dirasakan oleh Dany Ramdhani setelah sekian lama tidak 

merasakan perubahan yang segnifikan terhadap kompetisi dan apresiasi oleh 

Polygon Bikes untuk olahraga MTB freestyle dirt jump di Indonesia. Hal ini dapat 

menimbulkan persepsi yang negatif oleh rider lokal maupun pecinta olahraga 

ekstrim MTB freestyle dirt jump internasional terhadap Polygon Bikes tentang 

lemahnya iklim kompetisi serta apresiasi yang kurang terhadap rider lokal yang 
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berakibat tidak meningkatnya pamor dari olahraga ekstrim ini khususnya di 

Indonesia. Besar kemungkinan tidak adanya rider MTB freestyle dirt jump lokal 

yang menggunakan sepeda Polygon akibat dari kurang terjalin hubungan antara 

Polygon Bikes dengan rider lokal serta dengan komunitas MTB Freestyle dirt 

jump lokal. 
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