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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Promosi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memperkenalkan produk yang telah di produksi oleh perusahaan agar konsumen 

tertarik untuk membeli produk tersebut. Promosi juga merupakan salah satu hal 

yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk 

maupun jasa. Promosi merupakan penentu keberhasilan suatu program perusahaan 

agar berjalan lancar. Sebagus apapun produk yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan, namun konsumen tidak tertarik dan tidak yakin dengan barang yang 

ditawarkan oleh perusahaan tersebut maka konsumen tidak akan membelinya 

Batubara & Hidayat (2016).  

 Salah satu media audio dan visual yang dapat digunakan untuk 

mengungkapkan objek dan peristiwa sesuai dengan fakta yang ada adalah video, 

dengan adanya video seseorang mampu memahami pesan yang terkandung secara 

lebih bermakna sehingga informasi yang terkandung dalam video dapat di cerna 

lebih utuh selain itu tampilan video memiliki daya tarik sehingga mampu 

mempertahankan perhatian seseorang selama video tersebut di putar Primavera & 

Suwarna (2014). Sedangkan menurut Mahmudi (2015) video adalah proses 

teknologi  yang menghasilkan gambar bergerak dan dapat digunakan dalam teknik 

produksi dan keamanan. Salah satu media yang efektif dalam mempromosikan 

profil di bidang jasa maupun produksi barang adalah company profile berbasis 

video. 
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Menurut Soegijanto & Lestari (2016) company profile merupakan sarana 

yang digunakan untuk menjelaskan tentang profil perusahaan dalam bentuk hasil 

cetak maupun dalam bentuk media sosial dan halaman web, fungsi company 

profile yaitu sebagai alat pemberi informasi tentang profil perusahaan kepada 

pihak yang membutuhkan. Menurut penelitian Idris (2014) yang di maksud 

dengan promosi yaitu komunikasi yang terjadi antara penjual dan pembeli 

sehingga menimbulkan terjadinya pertukaran barang atau jasa. Promosi di bagi 

dalam beberapa jenis antara lain promosi periklanan, promosi penjualan, 

penjualan perorangan dan publisitas. Jenis-jenis promosi ini akan digunakan 

berdasarkan produk yang di hasilkan masing-masing perusahaan. Pengaruh sarana 

promosi juga harus diperhatikan baik-baik, jika sarana yang di pilih tidak tepat 

dengan produk yang ada maka akan sangat mempengaruhi nilai penjualan produk. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan kendala yang di alami Kijang 

Barbershop karena kurangnya penyebaran informasi ke masyarakat sehingga 

masyarakat tidak tahu kalau di lokasi tersebut terdapat barbershop, maka penulis 

berencana akan mengimplementasikan sebuah Video Company Profile yang 

berisikan identitas dan cara kerja di Kijang Barbershop. Dengan ini penulis 

memilih judul  laporan Kerja Praktek (KP) ini dengan judul  “Implementasi 

Company Profile Berbasis Video Sebagai Media Promosi Pada Kijang 

Barbershop”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berhubung dengan pembahasan topik ini agar tersusun lebih terarah, maka 

ruang lingkupnya sebagai berikut:  

1. Dalam video company profile ini, yang akan disampaikan adalah informasi 

mengenai Kijang Barbershop. 

2. Video company  profile ini target utamanya adalah laki-laki. 

3. Video ini akan didistribusikan melalui media facebook dan instagram. 

4. Software yang digunakan untuk mengedit video company profile ini 

adalah adobe premiere pro cs6 dan videoscribe. 

5. Kamera yang digunakan untuk pengambilan video ini adalah kamera 

Canon 1300.  

1.3 Tujuan Proyek 

 Tujuan KP dengan judul Implementasi Company Profile Berbasis Video 

Sebagai Media Promosi Pada Kijang Barbershop ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Menyelesaikan masalah yang di hadapi Kijang Barbershop dalam bentuk 

video Company Profile. 

2. Sebagai kesempatan bagi penulis untuk mempraktekkan keahlian ilmu 

yang telah di pelajari di Universitas Internasional Batam (UIB). 

3. Sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana 1 (S-1). 

4. Menjawab atau memberikan solusi kepada Kijang Barbershop terhadap 

masalah yang di hadapi. 
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1.4 Luaran Proyek   

 Hasil akhir yang di dapat dari KP ini adalah berupa Company Profile yang 

akan diimplementasikan di media sosial Kijang Barbershop dalam bentuk video 

dan akan di unggah oleh penulis di Instagram dan Facebook Kijang Barbershop. 

1.5 Manfaat Proyek 

 Manfaat yang di dapat dengan adanya laporan KP ini bagi kedua belah 

pihak yaitu:  

1. Manfaat bagi Kijang Barbershop dengan adanya Video Company Profile 

ini diharapkan pelanggan dapat mengenal, mengetahui dan tertarik untuk 

menggunting rambut di Kijang Barbershop. 

2. Manfaat bagi penulis dengan merancang Video Company Profile ini 

adalah bisa memperdalam ilmu yang telah didapatkan dari Universitas 

Internasional Batam dan mendapatkan pengalaman KP. 

3. Manfaat bagi akademisi yaitu memiliki mahasiswa yang terpelajar dan 

berpengalaman di dunia kerja. 

1.6 Sistematika Pembahasan  

 Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan KP, maka KP ini di 

susun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan laporan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan 

penulis untuk meneliti laporan ini dan mempertimbangkan landasan 

teori yang berkaitan dengan video promosi untuk Kijang Barbershop. 

BAB III GAMBARAN UMUM BARBESHOP 

Bab ini memuat tentang identitas Kijang Barbershop, cara kerja dan 

sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatannya. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang diterapkan 

untuk mengimplementasikan penelitian dan pengembangannya. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis data yang di peroleh dari 

pengumpulan data dan informasi Kijang Barbershop dan kendala 

dalam implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Dibab ini berisi tentang hasil dari rancangan Video Company Profile 

yang telah di buat meliputi langkah yang diterapkan dalam shooting 

dan editing. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan kerja praktek, yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran. 


