
 
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Multimedia adalah kombinasi dari beberapa elemen media seperti suara, 

video, grafik, teks dan animasi menjadi satu kesatuan yang menghasilkan 

keuntungan bagi pengguna dibanding menggunakan salah satu dari elemen media 

(Ardiansyah & Rahayu, 2016). Multimedia merupakan suatu media yang dapat 

dijadikan sebagai penyedia informasi baik berupa video, suara, gambar maupun 

teks (Hompu, Yamin, & Sagala, 2016). Pemanfaatan elemen multimedia seperti 

pembuatan video bagi suatu perusahaan memang merupakan pilihan yang tepat 

karena dengan multimedia memungkinkan orang dapat memahami secara 

langsung tanpa harus membaca sebuah informasi dari sebuah brosur dan 

penyampaian informasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan lebih interaktif 

(Salim, Dwiandiyanta, & Maslim, 2017). 

Seiring perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, banyak 

instansi maupun masyarakat luas yang menggunakan video sebagai media untuk 

menyampaikan maupun mendapatkan sebuah informasi (Aris, Saputra, Macario, 

Maulana, & Mustaqim, 2015). Video adalah teknologi yang dapat merekam setiap 

adegan dengan mengirimkan sinyal elektronik yang nantinya akan menghasilkan 

sebuah informasi dalam bentuk gambar yang bergerak (Purnawati & Suyanto, 

2016). Selain untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi, video juga dapat 

dimanfaatkan sebagai media promosi bagi sebuah perusahaan dalam bentuk iklan. 
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Company Profile merupakan penjelasan mengenai perusahaan termasuk 

produknya secara verbal maupun grafik yang mengangkat kelebihan perusahaan 

dan kelebihan dari produk itu sendiri (Budiman, Adri, & Irfan, 2016). Video 

Company Profile ini berisikan gambaran umum mengenai keunggulan dari suatu 

perusahaan maupun instansi tersebut. Dengan perkembangan teknologi yang 

begitu pesat saat ini, tidak jarang sebuah perusahaan memanfaatkan video 

company profile sebagai media untuk mempromosikan perusahaan mereka dan 

juga memanfaatkan teknologi seperti facebook dan youtube sebagai media 

pendistribusiannya (Sunarya, Kusumaninggar, & Syahputra, 2017). 

Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah merupakan Yayasan Islam yang 

berdiri pada tahun 2014. Berlokasi di Kampung Belian, Batam Center dengan 

jenjang pendidikan setingkat SMP. Lulusan yang dihasilkan pada Yayasan 

Pondok Pesantren Al-Badariyyah merupakan lulusan yang memang dididik 

menjadi seorang penghafal Al-Quran. Cara promosi yang digunakan sejak awal 

berdirinya Yayasan ini adalah dengan melakukan promosi melalui mulut ke 

mulut, baliho dan brosur. Dengan cara ini, Yayasan merasa kurang dalam hal 

penyampaian informasi yang tidak semua orang dapat membaca atau pun 

mendengar informasi mengenai Yayasan ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas pembuatan video company profile ini 

bertujuan untuk membantu proses pengenalan kepada masyarakat luas tentang 

Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah. Selain sebagai media pengenalan, 

pembuatan video company profile ini juga bertujuan sebagai media promosi melal 

ui salah satu media sosial seperti youtube, maka dari itu penulis memilih judul 

laporan kerja praktek yaitu “Perancangan dan Implementasi video company 
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profile berbasis multimedia pada Yayasan Pondok Pesantren Al-

Badariyyah”. 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah adalah bagian penjelasan cakupan proyek agar 

memudahkan penulis untuk mengetahui batasan pengembangan proyek. Berikut 

adalah batasan masalah pada proyek Perancangan dan Implementasi video 

company profile berbasis multimedia pada Yayasan Pondok Pesantren Al-

Badariyyah:  

1. Yang akan menjadi konten dalam video ini adalah informasi umum 

berupa visi misi, tujuan berdirinya pondok, proses belajar mengajar,  

fasilitas, ekstrakulikuler dan prestasi. 

2. Hasil proyek ini ditujukan kepada calon santriwan dan santriwati 

Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah. 

3. Pengambilan video menggunakan kamera Canon 1300D dengan bantuan 

software Adobe Premiere Pro CC 2015, Adobe Photoshop CS6, Adobe 

After Effect CS6 serta Adobe Audition CS6 dalam pengeditannya. 

4. Hasilnya akan didistribusikan melalui media sosial seperti youtube. 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari Kerja Praktek dengan judul “Perancangan dan Implementasi 

video company profile berbasis multimedia pada Yayasan Pondok Pesantren Al-

Badariyyah yaitu:  

1. Menyelesaikan masalah yang di hadapi Yayasan Pondok Pesantren 

dalam hal perancangan dan pengimplementasian video company profile. 
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2. Sebagai kesempatan bagi penulis dalam mempraktekkan ilmu yang telah 

didapatkan. 

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

4. Sebagai kesempatan bagi penulis untuk berkontribusi secara nyata di 

masyarakat khususnya pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah. 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir dari kerja praktek ini yaitu video company profile pada Yayasan 

Pondok Pesantren Al-Badariyyah yang berisikan informasi umum, fasilitas, proses 

belajar mengajar, prestasi, dan akan diimplementasikan melalui jejaring sosial 

seperti youtube. 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat pembuatan Video Company Profile pada Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Badariyyah yaitu:  

 

 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai media promosi dan pengenalan tentang Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Badariyyah kepada masyarakat luas khususnya calon 

santriwan dan santriwati. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan 

laporan kerja praktek serta dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu 

dari mahasiswa tersebut mengenai perancangan dan implementasi  berupa 

video sesuai dengan teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. 
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3. Bagi Penulis 

Mengembangkan dan mempraktekkan ilmu yang sudah didapat mulai 

dari analis kebutuhan, perancangan, dan pengimplementasian. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan penjelasan mengenai sistematika penulisan maka 

laporan ini disusun dalam 7 (tujuh) bab, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, batasan masalah, 

tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek serta sistematika 

penulisan yang berupa penjelasan. 

 

 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan 

penulis terhadap penelitian ini dan landasan teori yang mendukung 

proyek kerja praktek yang di rancang oleh penulis. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini berisi tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan dan sistem yang digunakan perusahaan untuk mendukung 

kegiatan operasional. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang diterapkan 

untuk mengimplementasikan penelitian dan pengembangannya. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data 

dari video yang akan di rancang serta kendala yang dihadapi dalam 

proses implementasi dan perancangan dari video yang akan 

diimplementasikan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab ini berisi implementasi video yang sudah dirancang dan 

dibuat serta pembahasan yang telah diuji coba dan kondisi setelah 

pengimplementasian berlangsung. 

 

 

 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan yang berisi 

kesimpulan dari penulis dan saran terhadap peneliti yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 
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