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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada seiring berputarnya waktu dan teknologi yang telah mengalami 

banyak perkembangan didunia ini yang berupa multimedia, sehingga dengan 

mudah kita menyampaikan sebuah informasi secara tepat, cepat dan akurat. 

Multimedia juga telah memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi 

melalui bentuk audio, animasi, video maupun visual. Agar hal tersebut bisa 

menyampakaikan ke media, maka diperlukan sumber daya yang bisa 

mendukung seperti perangkat lunak yang diandalkan kemampuannya dengan 

sumber daya manusia yang sudah terkuasai dengan teknologi (Irfan, 2013). 

Media terbagi berbagai macam, salah satunya seperti media elektronik, 

yaitu melalui iklan tayang di televisi dan iklan suara yang ada di radio, media 

pencetak, melalui koran atau majalah. Bisa juga melalui poster untuk ditempel 

pada tempat-tempat strategis, atau brosur, leaflet yang dibagikan. Media itulah 

yang biasa disebut media promosi. Salah satu yang paling efektif adalah video 

dimana akan mempromosikan atau pengenalan suatu barang atau jasa kepada 

masyarakat (Fitriyanti, 2015). 

Mamluk Sports merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

latihan panahan dan beladiri serta penyewaan panahan. Mamluk Sports berdiri 

sejak 1 April 2017 sehingga ada beberapa macam beladiri yang tersedia 

seperti Ju Jitsu, Aikido, Belati, Muay Thai, MMA, Lai Jutsu, dan Arnis 

Eskrima yang akan beraktivitas atas bimbingan pelatih dengan beladiri yang 

diambil tersebut. Saat kegiatan panahan dan beladiri yang diambil akan 
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disediakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut atas bimbingan pelatih 

masing-masing yang ada di Mamluk Sports. 

Permasalahan yang ditimbulkan akibat kurangnya sebuah sarana dan 

media informasi sebagai perantara untuk penyebarluasan informasi bertujuan 

untuk mempromosikan Mamluk Sports di official page (Facebook) serta dapat 

menarik minat pelanggan. Rancangan video company profile yang telah 

meliputi informasi dari Mamluk Sports dapat di jadikan sarana pengenalan 

perusahaan Mamluk Sports kepada pelanggan serta membantu Mamluk Sports 

mendapatkan pelanggan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan latar belakang ini, penulis akan merancang video 

company profile yang diisikan dengan informasi mengenai promosi Mamluk 

Sports dengan judul yang sudah dipilih oleh penulis sebagai “Perancangan 

Dan Implementasi Video Company Profile Sebagai Media Promosi Mamluk 

Sports”. 

1.2 Ruang lingkup 

Berikut adalah ruang lingkup kerja praktek: 

1. Aplikasi yang digunakan Adobe Premiere Pro CS6 dan Videoscribe. 

2. Kamera yang digunakan adalah Canon 750DD. 

3. Video promosi ini akan diimplementasikan di facebook. 

4. Video ini akan dilihat oleh masyarakat dan calon pelanggan. 

5. Dalam video promosi ini, yang disampaikan adalah informasi 

mengenai Mamluk Sports. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek berikut ini adalah rancangan untuk Mamluk Sports: 

 

1. Memberikan solusi masalah yang sedang di hadapi di perusahaan yang 

akan membutuhkan perancangan dan implementasi video untuk 

pengenalan perusahaan tersebut. 

2. Salah satu persyaratan kelulusan untuk program sarjana (S-1). 

3. Kesempatan untuk penulis menerapkan ilmu dengan yang telah 

dipelajari di Universitas Internasional Batam. 

4. Untuk pembuktian dengan mahasiswa dalam kemampuan di dunia 

kerja. 

1.4 Sebagai Luaran Proyek 

Luaran kerja praktek ini adalah video company profile untuk 

pengenalan sistem kerja terhadap sebuah perusahaan pada media sosial yang 

diimplementasikan yaitu official page (Facebook). 

1.5 Manfaat proyek 

Beberapa manfaat dari pelaksanaan proyek baik untuk kepentingan 

umum maupun Mamluk Sports adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Dengan munculnya video company profile ini, akan diharapkan lebih 

banyak konsumen lebih kenal dan lebih tahu keberadaan untuk melatih 

beladiri di Mamluk Sports. 
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2. Bagi penulis 

Untuk dapat mengembangkan dan penerapan ilmu yang didapatkan 

dari Universitas Internasional Batam dan penulis bisa menambah ilmu 

tentang cara membuat video company profile yang baik. 

3. Bagi akademik 

Dengan laporan kerja praktek ini dapat digunakan untuk mengukur 

sejauh mana mahasiswa menguasai teori dan praktek yang telah 

diberikan dan bahan referensi dari mahasiswa lain dengan penelitian 

yang ada keterkaitan pada studi yang akan dikerjakan untuk kerja 

praktek laporan ini   

1.6 Sistematika pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Awal bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang dengan 

permasalahan batasan masalah, tujuan proyek, luaran proyek, tujuan proyek 

dan pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada selanjutnya bab ini akan membahas mengenai teori-teori ilmu yang akan 

diteliti dan temuan penemuan penelitian yang akan berikatan dengan proyek 

video company profile Mamluk Sports. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Selanjutnya bab ini menjelaskan mengenai identitas pada perusahaan, tentang 

perusahaan, perusahaan aktivitas dan sistem yang sedang dijalani oleh 

Mamluk Sports. 
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BAB IV METODOLOGI 

Pada selanjutnya bab ini menjelaskan tentang metode dalam penggunaan 

implementasi dan perkembangan prosesnya. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Selanjutnya bab ini akan diterapkan oleh analisis yang akan dikelompokkan 

kemudian diterapkan kedalam rancangan video promosi company profile, 

dengan mencari kendala pada proses implementasinya. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Selanjutnya bab menguraikan mengenai hasil akhir pada sebuah video yang 

selesai dirancang berdasarkan storyboard yang selesai disusun pada metode 

untuk pengambilan video. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab akhir adalah bagian akhir dari sebuah laporan yang akan diisi 

mengenai kesimpulan pada sebuah video dan saran oleh penulis terhadap 

proyek yang telah diselesaikan. 



 

 

 

 

 


