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4.1 Rancangan Penelitian 
 

Metode yang digunakan dalam Perancangan dan Implementasi Video  Company 

Profile Sebagai Media Promosi di Wash House mempunyai tujuan sebagai 

mempromosikan dan pengenalan company profile Wash House ke masyarakat umum, 

maka perlu dikumpulkan informasi yang  bersifat kualitatif  yang  berbentuk  kalimat 

dengan  cara system  teknik  pengumpulan  data-data yang  berupa  tanya jawab. 

4.2 Teknik Pengumpulan  Data 
 

Cara mengumpulkan data yang akan dilakukan oleh penulis berupa wawancara, 

dimana penulis bertujuan untuk mendapatkan sebuah  informasi yang  lengkap, 

mendapatkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Wawancara dilakukan dengan 

dengan tanya jawab yang bernama steven sebagai pemilik dari usaha Wash House. 

pertanyaan-pertanyaan  yang  disampaikan  pada saat melakukan  wawancara   berupa: 

1. Bagaimana cara Wash House memperkenalkan  atau  memberika n  

informasi  kepada masyarakat  pada saat kini? 

2. Apakah ada kesulitan dalam memperkenalkan atau memberikan informa s i 

tentang usaha Wash House dengan memberikan brosur  atau  mulut ke  

mulut? 

3. Jelaskan  mengapa  jasa ini  membutuhkan  video  company   profile? 
 

4. Apa yang anda harapkan dengan adanya video company profile ini untuk 

perusahaan? 

4.3 Proses Perancangan 
 

Proses pembuatan laporan ini  dengan  menggunakan  flowchart, dimana  penulis  

mulai dari mengoleksi informasi tentang perusahaan tersebut, jika informasi tidak tepat 

maka penulis perlu mencari informasi yang tepat dengan sesuai yang dibutuhkan. Maka 

dilanjuti dengan melakukan  pencarian  informasi yang  tepat,  di  bagian struktur ini 

penulis membuat sebuah storyboard dimana penulis menggunakan storyboard tersebut 

dalam video. Setelah desain, yang akan penulis lakukan selanjutnya pengembanga n, 

penulis    memulai    membuat    video   company   profile    tersebut   dengan   menggunaka n 
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perangkat lunak dan membuat seperti gambar yang telah penulis desain di storyboard. 

Setelah sudah membahas video yang telah dirancang dengan pemilik usaha dan dosen 

pembimbing. maka lanjut ke dalam distribusi, perusahaan akan mendistribusikan video 

company profile tersebut ke media sosial  perusahaan  miliknya  sendiri  seperti facebook 

dan youtube (lihat   Gambar 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1 Flowchart  Proses Perancangan 
4.4 Tahap  dan Jadwal Pelaksanaan 

 
Pada tahap ini penulis mempersiapkan 4 tahap untuk  mempersiapkan  pengerjaan 

Kerja Praktek. 

4.1.1 Tahap Persiapan 
 

Pada tahap persiapan merupakan tahap awal dari pelaksanaan kerja praktek. 

Penulis akan mencari dan mengumpulkan data untuk melaksanakan kerja  praktek. 

Setelah itu, penulis memulai penulisan laporan dan melakukan perancangan  video  

company profile 

4.1.2 Tahap Pelaksanaan 
 

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan kerja praktek, dimana penulis akan 

melakukan  pengumpulan informasi yang  dibutuhkan oleh  penulis,  kemudia  data 

tersebut  dapat diolah,  supaya  video  company profile agar dapat diimplementasikan. 

4.1.3 Tahap Penilaian  dan Laporan 
 

Tahap penilaian dan laporan ini merupakan tahap akhir bagi penulis sebagai 

penyusunan  laporan  kerja praktek dan pengumpulan  hardcover ke BAAK. 
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4.1.4 Jadwal Pelaksanaan 
 

Tabel 2 di bawah ini berupa jadwal pelaksanaan selama kerja praktek penulis  

yang  berupa  perancangan  video  company profile untuk  Wash House: 

Tabel  1 Jadwal  Pelaksanaan  Kerja Praktek. 
 

No. Kegiatan Februari Maret April Mei 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Perencanaan                 

2 Pengumpulan 
Informasi 

                

3 Desain                 
4 Implementasi                 
5 Pengembangan                 

6 Penyusunan 
Laporan 

                

 
Pada tahap perencanaan dilakukan pada minggu pertama sampai minggu ketiga-

nya bulan Februari, pada tahap ini dilakukannya perencanaan seperti membuat storyboard 

untuk video yang mau diambil, pada  tahap  pengumpulan  informas i  dilakukan pada 

minggu ke-empat Februari sampai minggu pertama Maret, dengan mengumpulkan 

informasi tentang Wash House berupa wawancara, mencari informas i data yang berupa 

dengan Wash House. Pada tahap desain dan pengembangan dilakukan pada minggu 

kedua Maret sampai Minggu ketiga April, tahap ini dalam melakuka n pengedit-an pada 

video, dan juga merekam video serta membahas kepada Pembimb ing dan juga pemilik 

dari Wash House. Pada tahap Implementasi, penulis telah meng- implementasikan video 

melalui media sosial seperti Facebook dan Youtube. Pada tahap penyusunan laporan, 

dilakukan pada saat minggu pertama Februari sampai  akhir  mei, tahap  ini  dalam 

pengerjaan  laporan  untuk  Laporan Kerja Praktek. 
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