
 

 

1 

Universitas Internasional Batam 

Suwardi, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile Sebagai Media Promosi pada 

PT.Grande Sanitary Indonesia, 2018  

UIB Repository©2018 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Video merupakan sebuah teknologi pengiriman sinyal elektronik yang 

membuat gambar bergerak, video merupakan bagian terpenting multimedia yang 

paling menarik karena membawakan user komputer lebih dekat dengan dunia nyata 

menurut Sari, Prayudi, dan Sugiantoro (2017).  Salah satu keunggulan video adalah 

informasi yang disampaikan lebih menarik karena desain warna dan suara, sehingga 

mampu menarik perhatian audience menurut Pratama, Nuryatin, dan Mardikantoro 

(2017). Video profil adalah sekumpulan potongan visual yang dirangkai menjadi atau 

tanpa efek tertentu menurut Dwi, Adi, Sunarya, dan Putrama (2016), media informasi 

yang berbasis video profil dapat menyampaikan informasi melalui media online 

sehingga dapat digunakan sebagai media sosialisasi publik menurut Watulinga, 

Ugiarto, dan Cahyono (2017).  

PT.Grande Sanitary Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang produk sanitasi untuk kebutuhan pembangunan properti atau rumah tangga 

di batam dimana menjual produk sanitasi meliputi Kitchen Sink, Kloset, Pintu 

Aluminium Toilet, Wastafel, Shower, berbagai macam Bathroom Accessories, Kaca 

Cermin dan Pintu Stainless Steel untuk depan Rumah. Perusahaan ini 

mempromosikan produknya dengan berjualan ditoko dan melalui media sosial 

kadang juga mendistribusikan brosur dari rumah ke rumah, walaupun perusahaan ini 

memiliki berbagai strategi pemasaran tetapi masih tidak terlalu luas
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diketahui oleh masyarakat batam maupun masyarakat luar batam mengenai latar 

belakang perusahaan dan detail produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Perusahaan melakukan promosi agar dapat diketahui oleh masyarakat. Media 

audio visual adalah bentuk promosi yang sudah banyak digunakan. Media audio 

visual lebih menarik karena mencakup banyak unsur, diantaranya gerak, gambar, 

suara, dan juga musik menurut Sunarya, Kusumaninggar, dan Syahputra (2017). 

Media promosi yang paling dasar adalah media dari Mouth to Mouth Marketing, 

media ini memang efektif, tetapi kurang efisien karena tempo penyampaiannya 

kurang tepat saat diukur dan diperkirakan infomasi yang dituju,media promosi yang 

kreatif, menarik, dan inovatif, diantaranya yaitu media promosi dalam bentuk video 

profil menurut Abdillah, Adhiguna, dan Sevtiana (2017).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud merancang 

sebuah video company profile dengan judul “Perancangan dan Implementasi 

Video Company Profile Sebagai Media Promosi Pada PT.Grande Sanitary 

Indonesia” yang berisi informasi seputar PT.Grande Sanitary Indonesia. 

1.2 Ruang Lingkup Proyek 

Penulisan Laporan Kerja Praktek diberi batasan beberapa cakupan proyek 

agar memudahkan penulis untuk mengetahui perkembangan proyek, meliputi: 

1. Dalam video company profile ini, data yang akan dimasukan adalah data-data 

perusahaan PT.Grande Sanitary Indonesia, visi dan misi perusahaan, produk-

produk yang ditawarkan perusahaan serta lokasi dan kontak perusahaan. 

2. Video company profile dirancang menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro 

CS6, Sparkol VideoScribe, Cool Edit Pro 2.0. 
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3. Proses pemotretan dan merekam video menggunakan kamera Canon 1300D. 

1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan penulis melakukan kerja praktek, yaitu: 

1. Menjawab atau memberikan solusi kepada PT.Grande Sanitary Indonesia 

terhadap masalah yang dihadapi perusahaan. 

2. Sebagai salah satu prasyarat kelulusan sarjana. 

3. Sebagai salah satu bentuk bukti kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja. 

4. Sebagai salah satu kesempatan bagi penulis untuk mempraktekkan ilmu yang 

telah diperoleh dalam bangku kuliah. 

1.4 Luaran proyek 

Proyek akhir dari kerja praktek adalah video company profile yang akan 

diimplementasikan pada PT.Grande Sanitary Indonesia melalui media sosial 

Facebook. 

1.5 Manfaat proyek 

 Adapun manfaat pelaksanaan proyek, baik untuk kepentingan umum 

maupun PT.Grande Sanitary Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai media promosi berbasis video yang berisi latar belakang perusahaan, 

produk perusahaan agar dikenal oleh kalangan masyarakat dan berguna 

untuk hal pemasaran. 

2. Bagi akademik 

Laporan kerja praktek berguna sebagai sarana untuk mempraktekkan ilmu 

yang telah diperoleh dan sebagai panduan referensi mahasiswa lain dalam 
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penelitian berikutnya yang berkaitan dengan studi bahasan dalam laporan 

kerja praktek. 

3. Bagi penulis 

Perancangan video profile ini, diharapkan dapat memberi pengalaman bagi 

penulis. Selain itu, menerapkan pengetahuan penulis dibangku perkuliahan 

agar selaras antara teori yang penulis peroleh dengan penerapan dilapangan. 

1.6 Sistematika Pembahasan  

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap laporan, maka materi yang tertera 

pada Laporan Kerja Praktek, dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup 

penelitian, tujuan penelitian, luaran masalah, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang hasil penemuan peneliti dan teori ilmu yang 

diteliti sebelumnya berkaitan dengan proyek video promosi PT.Grande 

Sanitary Indonesia. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menguraikan tentang identitas perusahaan, struktur organisasi, 

aktivitas operasional dan sistem yang digunakan untuk menjalani kegiatan 

operasional perusahaan dan sistem yang akan dirancang penulis. 
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BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan, tahapan dan 

jadwal pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan analisis data yang telah dikumpulkan dan akan 

digunakan dalam perancangan video, serta proses pengembangan sistem 

yang dirancang. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari video promosi yang telah dibuat 

berdasarkan tahap perancangan dan pengembangan yang telah disusun 

meliputi metode yang diterapkan dalam shooting dan editing video. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bagian akhir dari laporan, yang berisikan kesimpulan atas 

keseluruhan laporan, temuan yang diperoleh dari hasil analisis dan 

pembahasan mengenai video profile dalam penelitian serta rekomendasi 

yang disarankan untuk peneliti selanjutnya dan berharap memberikan 

manfaat. 

 


