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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Multimedia sebagai media penyampaian suatu informasi menjadi salah satu 

bidang teknologi yang paling disukai oleh masyarakat saat ini (Sutrisno & Aziz, 2014). 

Sebagai sebuah bidang yang menarik dan fleksibel, multimedia juga dapat 

mempengaruhi indera manusia secara visual dan audio dengan menghasilkan seseuatu 

yang biasa menjadi lebih menarik (P Ajeng, 2015). Company profile merupakan salah 

satu produk yang membutuhkan multimedia dalam meningkatkan keunggulannya. 

Video Company Profile merupakan pilihan yang tepat untuk mempromosikan 

atau menyajikan informasi produk dan profil perusahaan sebagai faktor pertimbangan 

konsumen dalam membeli produk yang ditawarkan (Santoso, 2014). Video Company 

Profile merupakan sebuah rekaman  yang berisikan profil suatu instansi tertentu agar 

dapat ditayangkan di suatu media audio dalam bentuk visual lainnya  (Permana Jiwa 

Aan, Kertiasih, & Budhayasha, 2017). Pengunaan media sosial merupakan salah satu 

cara  mempromosikan produk kepada masyarakat melalui media internet dengan 

memasang iklan atau memposting suatu produk menggunakan jejaring sosial yang 

sangat digemari oleh masyarakat (Ekasari, 2014).  
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Toko Sumber Karya merupakan home industri yang telah berdiri sejak tahun 

2009 di Batam. Toko Sumber Karya dikenal sebagai home industri yang merakit 

kebutuhan rumah seperti jendela, pintu, lemari maupun kitchen set yang terbuat dari 

bahan aluminium dan kaca. Produk yang diproduksi masih menjangkau masyarakat 

setempat dibatam dikarenakan kurangnya promosi ataupun bentuk media penyampaian 

informasi ke masyarakat batam yang lebih luas.  

Berdasarkan latar belakang diatas, strategi promosi yang tepat menurut penulis 

adalah dengan perancangan media promosi ke dalam bentuk video Company Profile 

agar dapat menunjukkan informasi mengenai produk yang ditawarkan serta profil 

perusahaan dengan lebih menarik pada toko Sumber Karya  yang kemudian akan 

diimplementasikan melalui media sosial. Oleh karena itu, penulis berniat mengambil 

topik kerja praktek dengan judul “Perancangan dan Implementasi Video Company 

Profile pada Toko Sumber Karya Sebagai media promosi di media sosial.” 

 

1.2 Ruang lingkup 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan ruang lingkup yang 

dibahas pada kerja praktek ini adalah: 

1. Dalam video ini meliputi tampilan Sejarah, Visi & Misi Sumber Karya, 

tampilan depan toko, bahan-bahan produksi, sekilas meliputi proses produksi 

serta hasil jadi dari produksi berupa produk, dan kontak serta alamat toko. 

2. Video ditujukan kepada pelanggan dan calon partner. 

3. Video ini akan distribusikan melalui media sosial yaitu di facebook. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari perancangan video company profile pada kerja praktek ini antara 

lain: 

1. Memberikan solusi kepada toko Sumber Karya dalam memperkenalkan toko 

dan produknya ke masyarakat yang lebih luas. 

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

3. Sebagai salah satu bentuk pembuktian kemampuan mahasiswa dalam dunia 

kerja. 

4. Bentuk pengabdian ilmu mahasiswa di perusahaan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir dari kerja praktek ini adalah video company profile yang akan 

diimplementasikan pada toko Sumber Karya melalui media sosial yaitu facebook. 

1.5 Manfaat proyek 

1. Bagi pengguna 

Pengguna dapat memperoleh informasi mengenai toko serta produk yang 

ditawarkan oleh toko Sumber Karya. 

2. Bagi pengusaha 

1. Memudahkan pengusaha dalam memperkenalkan produknya. 

2. Membantu mengenalkan toko Sumber Karya ke masyarakat luas. 

3. Membantu pengusaha dalam meningkatkan cara pemasaran produk ke 

masyarakat luas. 

3. Bagi penulis  
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Penulis bisa mendapatkan pengalaman mengenai perancangan dan 

implementasi dalam membangun sebuah video Company Profile serta 

menyesuaikan kebutuhan pengusaha terhadap video yang akan dibuat. 

 

 

1.6 Sistematika pembahasan 

Di dalam laporan kerja praktek ini, materi-materi pada laporan kerja praktek 

dikemas dalam beberapa sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, luaran, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini membahas teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya, dan 

informasi lainnya yang relevan yang diperoleh dari berbagai referensi jurnal 

untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN 

Pada bab III ini membahas tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan, dan sistem yang 

digunakan oleh Sumber Karya. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab IV ini diuraikan desain, metode, atau pendekatan yang akan 

digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian/studi untuk mencapai 

tujuan penelitian, serta tahapan penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab V ini berisi analisis data-data yang diperoleh dari pengambilan data 

di tiap rancangan ataupun keseluruhan video dan proses perancangan video 

tersebut. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab VI menjelaskan tentang proses yang terjadi pada tahap implementasi 

dan hasil perancangan yang telah diimplementasikan pada Sumber Karya serta 

pembahasan tentang video yang sudah di uji coba. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab VII ini berisi tentang rangkuman laporan yang menjelaskan 

secara ringkas dari proyek kerja praktek ini dan catatan-catatan berupa 

saran yang perlu ditindaklanjuti. 

 


