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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Company profile adalah suatu identitas di suatu perusahaan yang dapat 

menjadi pengenal sehingga mendapatkan komunikasi yang baik dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya (Saputra, Macario, Maulana, & Mustaqim, 2015). 

Company profile memperlihatkan produk-produk yang terdapat di perusahaan itu 

serta keunggulan utama dari suatu lembaga atau perusahaan itu sendiri, dan media 

yang dipakai bisa berupa media audio-visual dan media cetak  (Budiman, Adri, & 

Irfan, 2016). Company profile juga berguna sebagai menunjukan visi dan misi 

suatu perusahaan dan juga memperlihatkan produk yang ditawarkan dari 

perusahaan tersebut (Liem, Erandaru, & Ryan, 2015). 

Video profil merupakan media informasi yang berguna bagi masyarakat 

sekitar (Dwi, Adi, Sunarya, & Putrama, 2016). Video profil bertujuan untuk 

memperkenalkan suatu perusahaan mulai dari identitas, produk dari perusahaan 

tersebut (Yulianna, 2013). Video profil dapat dipublikasikan ke internet seperti 

website perusahaan dan media sosial seperti facebook, youtube, dan lain-lain. 

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk 

membantu dalam memperkenalkan suatu produk, karena sosial media merupakan 

komunikasi yang efektif dalam memperkenalkan suatu produk. Contohnya pada 

UKM (Usaha Kelas Menengah) yang menggunakan sosial media sebagai alat 

untuk memperkenalkan produknya (Umar, 2016). 

Monzy Laundry adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada 2016 yang 

beralamat di Winner Millenium Mansion Blok B 1 No.3 Batam. Perusahaan ini 
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dibidang laundry ini mnenyediakan jasa cuci baju kiloan. Monzy Laundry 

sekarang masih belum memiliki video company profile sendiri untuk 

memperkenalkan kepada masyarakat. 

 Monzy Laundry sendiri memakai cara seperti kartu nama dan media 

sosial di Instagram. Media cetak kartu nama Monzy Laundry tersebut dibagikan 

dengan cara membagikan kepada pelanggan yang melakukan pencucian baju di 

sana dan pelanggan tersebut membagikan atau menyarankan ketemannya untuk 

melakukan laundry di Monzy Laundry. Cara memperkenalkan usaha seperti itu 

tidak begitu efektif. Agar lebih banyak yang tahu tentang Monzy Laundry maka 

dibuatlah video company profile. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan merancang 

video company profile Monzy Laundry dengan judul “Perancangan dan 

Implementasi Video Company Profile di Monzy Laundry” dengan tujuan 

memperkenalkan kepada mayarakat. 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah adalah bagian penjelasan cakupan proyek supaya 

mempermudah penulis dalam mengetahui batasan pengembangan proyek. Pada 

proyek Perancangan dan Implementasi Video Company Profile di Monzy 

Laundry, batasan masalahnya adalah: 

1. Pada proyek pembuatan video company profile pada Monzy Laundry 

yang terdiri dari logo, visi misi, bagian usaha, contact us. 

2. Hasil proyek ini ditunjukan kepada masyarakat kota Batam terutama 

konsumen potensial dari Monzy Laundry. 

3. Hasil proyek ini akan didistribusikan melalui youtube. 
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4. Software editing yang digunakan adalah Adobe Premiere CC 2017 dan 

Adobe Photoshop CC 2017. 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan kegiatan Kerja Praktek dengan judul “Perancangan  dan 

Implementasi Video Company Profile di Monzy Laundry” ini memiliki tujuan 

antara lain: 

1. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Monzy laundry dalam bentuk 

pembuatan dan implementasi video company profile Monzy Laundry. 

2. Sebagai kesempatan penulis untuk mempraktekkan ilmu yang telah 

dipelajari di Universitas Internasional Batam. 

3. Sebagai salah satu prasyarat kelulusan sarjana strata 1 (S-1). 

4. Sebagai bentuk pembuktian kemampuan mahasiswa di dalam dunia kerja, 

terutama di Monzy Laundry. 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir dari kerja praktek ini adalah sebuah video company profile 

Monzy Laundry dengan konten bagian luar, logo, bagian dalam. Hasil proyek ini 

akan ditunjukan kepada masyarakat kota Batam, dan akan didistribusikan melalui 

youtube. 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek ini untuk umum maupun Monzy 

Laundry diantara lainnya: 

1. Bagi Monzy Laundry 

Proyek ini akan berfungsi sebagai pengenalan tentang Monzy Laundry 

bagi masyarakat kota Batam.  

Frendy Winata, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile di Monzy Laundry, 2018 
UIB Repository©2018



4 

 

 
Universitas Internasional Batam 

2. Bagi Akademisi 

 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa serta 

mengembangkan ilmu akademisi mengenai pengimplementasian 

pengenalan berupa video company profile dengan teori yang telah 

dipelajari dan penerapan yang dilakukan dalam dunia kerja. Selain itu 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan kerja 

praktek. 

3. Bagi Penulis  

Dapat mengembangkan kemampuan penulisan dalam menggunakan 

software dan merancang proyek sesuai kebutuhan pengguna.  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistem pembahasan yang akan digunakan penulis dalam melakukan 

penulisan laporan kerja praktek adalah sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, dan sistematika 

pembahasan yang akan digunakan untuk penulis. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang telah diteliti oleh 

penelitian terdahulu dan informasi yang relevan sebagai dasar penulis 

untuk penulisan laporan ini. 
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BAB III     GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Dalam bab ini menjelaskan sejarah dan identitas perusahaan, dan juga 

struktur organisasi perusahaan yang ada sekarang. 

BAB IV    METODOLOGI 

Dalam bab ini akan membahas tentang metode yang akan dipakai 

penulis untuk diterapkan di tempat kerja praktek dan tahap-tahap 

penelitian dalam kerja praktek yang terdiri dari perancangan penelitian, 

teknik pengumpulan data, proses perancangan dan jadwal pelaksanaan 

kerja praktek. 

BABV       ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini terdapat analisis data dan proses perancangan video 

company profile pada tempat kerja praktek.  

BABVI     IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana proses implementasi 

sistem pada tempat kerja praktek. 

BAB VII   KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran pada sebuah laporan 

kerja praktek. 
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