
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Multimedia mempunyai singkatan yang berupa multi dan media. Arti multi 

adalah beberapa, sedangkan media berupa suatu media komunikasi. Multimedia adalah 

teknologi yang menggabungkan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, 

dan video (Effendi, Hardiyana, & Gustiana, 2017). 

Company Profile merupakan alat pembantu media promosi dan komunikasi 

untuk perusahaan supaya dapat memperkenalkan produk atau jasa (Budiman, Adri, & 

Irfan, 2015). Company Profile merupakan media promosi yang paling efektif dan juga 

efisien untuk memperkenalkan perusahaan (Chandra, Swandi, & Sutopo, 2014). 

Keunggulan perusahaan maupun produknya ini perlu disampaikan karena 

menunjukkan reputasi dan tanggung jawab sosial korporat. Dengan populernya internet 

dan media sekarang ini maka salah satu bentuk company profile dalam bentuk video 

yang ditayangkan melalui sosial media (Muhammad, Prawiradiredja, & Fitriyah, 2018). 

Media Sosial merupakan salah satu bagian pemasaran yang sangat efektif dan 

dapat meningkatkan pembelian dari konsumen (Dwianto, Iqbal, & Alfissyahr, 2018). 

Bagi pengguna, media sosial merupakan salah satu layanan dalam jaringan yang dapat 

dikomunikasi melalui dua arah. Dalam membagi informasi melewati media sosial 

sangat produktif dikarenakan banyak pengguna berasal kalangan anak-anak sampai 

orang tua  (Nuraeni & Ibrahim, 2016). 
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Wash House adalah jasa mencuci yang terletak di kota Batam di daerah Jodoh. 

Wash House berupa jasa yang baru saja buka pada tahun 2017. Karena jasa mencuci 

pakaian di kota Batam banyak saingan, termasuk di daerah Jodoh tersebut. Oleh karena 

itulah, pemilik Wash House ingin memperkenalkan laundry miliknya dengan Video 

Company Profile. Berdasarkan kerangka-kerangka diatas, maka penulis tertarik untuk 

memilih topik kerja praktek dengan judul "Perancangan dan Implementasi Video 

Company Profile sebagai Media Promosi Di Wash House ". 

 
 

1.2 Ruang Lingkup 
 

Batasan Masalah pada laporan kerja praktek ini sebagai berikut: 
 

1. Video ini ditayangkan berupa video company profile yang mempromosikan 

tentang Wash House. 

2. Proyek ini ditujukan kepada masyarakat yang tertarik untuk mencuci pakaian, 

sprei dan boneka yang mau dicuci di wash house. 

3. Menggunakan Perangkat Lunak dalam Proyek ini berupa Sony Vegas Pro   13 
 

dan Adobe Photoshop CS6 
 

4. Proyek ini sebagai media promosi pada Wash House meliputi lokasi toko dan 

produk-produk yang dijual seperti sabun pencuci pakaian dan jasa yang 

dilakukan oleh pihak Wash House berupa mencuci pakaian, sprei, boneka. 

 
 

1.3 Tujuan Proyek 
 

Tujuan Kerja Praktek mempunyai 3 tujuan, antara lain: 
 

1. Memberikan informasi yang lebih menarik dalam perusahaan Wash House dan 

dapat menyelesaikan masalah yang dituju dalam hal perancangan 

2. Menjadi sebuah kesempatan penulis untuk mempraktekkan ilmu yang telah 

dipelajari selama di kampus dan juga sebagai salah satu syarat kelulusan mata 

kuliah kerja praktek dan Strata-1 (S1). 

3. Sebagai pembuktian kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja. 
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1.4 Luaran Proyek 
 

Hasil dari laporan ini adalah dapat menghasilkan sebuah video company profile 

yang akan digunakan oleh pemilik usaha dari Wash House dan akan didistribusikan 

video tersebut lewat sosial media seperti Facebook dan Youtube. Alasan menggunakan 

kedua sosial media tersebut, karena pada saat ini, pengguna kedua sosial media tersebut 

sangatlah banyak, maupun untuk kalangan orang tua atau anak muda. 

 
 

1.5 Manfaat Proyek 
 

Manfaat yang didapatkan dari kerja praktek ini baik untuk masyarakat dan 

perusahaan Wash House diantaranya adalah: 

1. Bagi Perusahaan 
 

Proyek video ini akan digunakan sebagai media promosi dan pengenalan 

tentang Wash House. 

2. Bagi Akademisi 
 

Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam perancangan dan 

implementasi video company profile serta dijadikan sebagai bahan bacaan 

dalam penyusunan laporan kerja praktek. 

3. Bagi Penulis 
 

Mendapatkan sebuah kesempatan untuk menguji dan mengembangkan 

kemampuan penulis dalam penggunaan perangkat lunak dan perancangan 

proyek video ini sesuai dengan yang diperlukan oleh pengguna. 

 
 

1.6 Sistematika Proyek 
 

Berikut berupa sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat secara 

singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Pendahuluan membahas tentang latar belakang yang dihadapi oleh 

perusahaan, Batasan yang dihadapi oleh perusahaan, tujuan, manfaat 

dan penulisan sistematika. 
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BAB II LANDASAN TEORI 
 

Dalam landasan teori ini menjelaskan tinjauan pustaka yang ada 

behubungan dengan elemen yang akan digunakan sebagai pengarahan 

penulis terhadap penelitian tersebut. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

Bab ini menjelaskan tentang hal personil tentang tempat kerja praktek, 

struktur, kegiatan perusahaan, sistem yang selama ini digunakan dan 

sistem yang akan dirancang. 

BAB IV METODOLOGI 

Metodologi menjelaskan tentang bahan yang diterapkan untuk 

memperjelas penelitian dan mencapai tujuan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 
 

Bab ini Menjelaskan tentang analisis data dan perancangan video. 
 

BAB VI IMPLEMENTASI 
 

Dalam bab ini bermakna tentang hasil dari rancangan video company 

profile yang telah dibuat menyeluruhi metode yang diterapkan dalam 

editing. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran untuk kedepannya. 
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