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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang masalah 

Informasi pada saat ini telah menjadi komoditi yang sangat bermanfaat. Salah 

satu cara untuk  menyediakan informasi secara cepat dan akurat adalah dengan 

menggunakan video sebagai media promosi (Yunus & Harjoko, 2014). Media 

promosi merupakan suatu perantara dari produsen untuk mempengaruhi konsumen 

agar konsumen membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Salah satu bentuk media 

promosi adalah Video company profile  (Fitriyanti, 2016). 

Video company profile merupakan salah satu media promosi yang menampilkan 

informasi pengetahuan. Selain sebagai media promosi juga bertujuan sebagai sarana 

pemandu bagi pengunjung atau penonton tentang operasional kerja di perusahaan 

tersebut (Fitriyanti, 2016). Company profile bisa sebagai alat promosi untuk 

perusahaan atau suatu daerah tertentu yang efektif (Kausar, Sutiawan, & Rosalina, 

2015). Tujuan dari company profile adalah memperkenalkan kepada masyarakat 

informasi tentang suatu perusahaan atau informasi tertentu yang berhubungan 

dengan nama perusahaan atau instansi, tag line dan logo (Fitriyanti, 2016).  

PT. Batindo Tata Sentosa (BTS) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang supplier bahan bangunan. Dan di BTS belum ada Video company profile 

dalam memperkenalkan produk dan operasional kerja yang terdapat di perusahaan 

BTS sehingga  kurang efisien dan efektif dalam pemasaran. Sedangkan sistem saat 

ini yang belum digunakan di BTS adalah sistem pemasaran menggunakan media
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online ataupun media cetak sebagai media pemasaran ataupun jembatan 

penghubung antara calon customer dengan perusahaan BTS.  

Dengan adanya video company profile bagi perusahaan dapat meningkatkan 

interaksi perusahaan dengan pihak klien secara online dan dapat membantu 

penyebaran informasi tentang ilmiah perusahaan, berita, event perusahaan 

(Soegijanto & Lestari, 2016). Untuk mendukung keberhasilan promosi suatu usaha 

atau produk dalam bidang online, social media adalah cara yang cepat dan mudah 

untuk berpromosi seperti facebook, instagram, dan youtube (Permana Jiwa Aan, 

Kertiasih, & Budhayasha, 2017). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan merancang sebuah video 

company profile yang berisikan informasi mengenai seputar BTS dengan memilih 

judul “ Perancangan dan Implementasi Video company profile Sebagai Media 

Promosi Perusahaan pada PT. Batindo Tata Sentosa ” 

1.2 Ruang lingkup 

Ruang lingkup pada penulisan kerja praktek ini dibatasi pada : 

1. Dalam video ini, akan ditampilkan produk-produk bahan untuk bangunan 

dan operasional kerja di PT. Batindo Tata Sentosa. 

2. Aplikasi yang digunakan adalah Adobe Audition, Adobe Premiere Pro CS6, 

Adobe Photoshop CS6, Videoscribe, dan kamera yang digunakan adalah 

EOS 700D. 

3. Video company profile tersebut akan diimplementasikan di Youtube. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Berikut ini adalah tujuan dari perancangan untuk BTS :  

1. Memberi solusi terhadap masalah pada perusahaan yang membutuhkan 

perancangan dan implementasi video company profile. 

2. Sebagai kesempatan bagi penulis dalam mempraktekkan ilmu yang telah 

didapatkan. 

3. Salah satu prasyaratan kelulusan untuk program sarjana (S-1). 

4. Sebagai bentuk pembuktian kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja 

khususnya pada PT. Batindo Tata Sentosa. 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran pada kerja praktek ini adalah video company profile yang berisikan 

informasi umum PT. Batindo Tata Sentosa akan diimplementasikan pada 

Youtube. 

1.5 Manfaat proyek 

Beberapa manfaat dari pelaksanaan proyek baik untuk kepentingan umum 

maupun PT. Batindo Tata Sentosa adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya video company profile ini, diharapkan lebih banyak 

konsumen mengenal dan mengetahui keberadaan PT. Batindo Tata Sentosa. 

2. Bagi Konsumen 

Dengan adanya video company profile ini, diharapkan dapat meningkatkan 

hubungan kerja antar perusahaan dengan PT. Batindo Tata Sentosa. 
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3. Bagi Penulis 

Dengan adanya video company profile ini, diharapkan dapat mendapat 

pengalaman dan pengembangan penulis pada bidang animasi dan 

sinematografi di masyarakat. 

1.6 Sistematika pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab I ini membahas tentang latar belakang permasalahan, tujuan 

penelitian, luaran proyek, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini membahas tentang teori ilmu, temuan, hasil penelitian 

dan informasi lainnya yang diteliti sebelumnya yang berkaitan 

dengan project video company profile PT. Batindo Tata Sentosa. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab III ini membahas tentang identitas, struktur organisasi, 

aktivitas operasional dan sistem yang digunakan untuk menjalani 

kegiatan operasional perusahaan PT. Batindo Tata Sentosa. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab IV ini menjelaskan mengenai metode, desain, dan 

pendekatan yang digunakan dalam implementasi penelitian dan 

proses perkembangannya. 

 



5 

 

Universitas Internasional Batam 

Jepri, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile Sebagai Media Promosi Perusahaan 

Pada PT. Batindo Tata Sentosa, 2018 UIB Repository©2018 

 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab V ini berisi analisis data yang telah diperoleh dan akan 

digunakan dalam perancangan editing dan shooting video, serta 

kendala pada proses implementasi video. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab VI ini menjelaskan tentang hasil dari implementasi video 

company profile yang telah dirancang berdasarkan storyboard dan 

hasil setelah editing. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab VII ini merupakan rangkuman dari hasil setelah 

perancangan dan implementasi yang menjelaskan kesimpulan dan 

saran pada saat mengerjakan project video company profile ini.

 


