
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi meningkat sedemikian pesat 

menjadikannya sebagai salah satu kebutuhan penting yang mudah ditemukan bagi 

manusia dalam hal penyampaian informasi pada saat sekarang ini, salah satunya 

di bidang teknologi multimedia (Suhirman, 2015). Pemanfaatan komputer yang 

menggabungkan unsur-unsur teks, grafik, video, audio disebut dengan multimedia 

yang dimana kemudian menjadi satu kesatuan dengan link dan tool sehingga 

pengguna multimedia dapat melakulan interaksi, berkreasi dan berkomunikasi 

(Santi & Bambang, 2014). Mempermudah penyampaian informasi serta membuat 

sesuatu menjadi lebih menarik dalam bentuk video maupun audio merupakan 

manfaat dari penggunaan multimedia. Multimedia juga digunakan dalam bidang 

promosi dalam bentuk video company profile yang menjadi solusi kreatif dan 

inovatif bagi sebuah perusahaan atau organisasi (Permana et al, 2017). 

Company Profile adalah paparan dan penjelasan maupun hasil cetak yang 

isinya menjelaskan tentang profile sebuah perusahaan. Fungsi company profile 

adalah sebagai media komunikasi dan alat penyampaian informasi tentang 

perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dengan kata lain company 

profile adalah sarana untuk memperkenalkan perusahaan dengan berbagai media 

yang ada. Keberhasilan memperkenalkan diri bagi sebuah perusahaan merupakan 

pintu awal dari kesuksesan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perusahaan 

membutuhkan sarana promosi yang dipakai 
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sebagai company profile. Sarana ini dapat berupa file presentasi, media kertas atau 

video dengan informasi yang lengkap, padat, menarik dan jelas. Company profile 

dalam bentuk video berfungsi sebagai bahan pengenalan, presentasi dan 

penyampaian pesan informasi. Lewat media tersebut pengguna dan masyarakat 

dapat memperoleh gambaran umum tentang perusahaan ataupun produk yang 

ditawarkan (Watulinga et al, 2017).  

Universitas Internasional Batam atau UIB adalah universitas swasta terbesar 

di Kota Batam yang ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan 

memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dalam mengembangkan kompetensi 

mahasiswa, UIB membekali mahasiswa dengan kemampuan berorganisasi di 

lingkungan dalam maupun di luar kampus yaitu dengan adanya Unit Kegiatan 

Mahasiswa yang diawasi oleh Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni 

atau BPKA. Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM jumlah keseluruhannya yaitu 15 

UKM yang diakui oleh UIB dan dipersempit menjadi 3 Bidang yaitu Agama dan 

Sosial, Olahraga, Bahasa dan Seni. Namun UKM di UIB belum memiliki video 

profile untuk memperkenalkan dan menjelaskan masing-masing UKM beserta 

kegiatannya kepada calon mahasiswa baru UIB. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut maka penulis akan mengambil 

topik kerja praktek dengan judul “Perancangan dan Implementasi Video 

Profile Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Internasional Batam”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Agar pembahasan topik lebih terarah dan terfokus, maka batasan masalah 

yang di bahas pada kerja praktek ini adalah: 

1. Pengambilan gambar akan dilakukan di UIB serta tempat dimana 

diadakannya kegiatan oleh masing-masing UKM yang telah disetujui oleh 

BPKA melalui proposal. 

2. Video profile ini akan berisi tentang UKM UIB dan terbagi menjadi 3 

Bidang yaitu Agama dan Sosial, Olahraga, Bahasa dan Seni. 

3. Hasil video akan ditampilkan di Buletin board UIB dan jejaring sosial 

Youtube. 

4. Software editing yang digunakan adalah Adobe Premiere Pro CS6, Adobe 

After Effect, dan Adobe Photoshop CS6. 

1.3 Tujuan Proyek 

    Tujuan dari kerja praktek dengan topik “Perancangan dan Implementasi 

Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Internasional Batam” ini antara lain: 

1. Membuat video profile yang akan menjadi sarana untuk memperkenalkan 

UKM yang ada di UIB. 

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

3. Menjadi kesempatan dan sarana bagi penulis untuk mengembangkan serta 

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama berkuliah di UIB. 

4. Sebagai bentuk implementasi salah satu tridharma perguruan tinggi, 

khususnya pengabdian masyarakat di UIB. 
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1.4 Luaran Proyek 

Adapun hasil akhir dari proyek ini akan diimplementasikan di Buletin board 

UIB dan jejaring sosial Youtube milik BPKA selaku pembina UKM di UIB. 

1.5 Manfaat Proyek  

Adapun manfaat dari Kerja Praktek ini baik untuk UIB maupun penulis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi UIB 

Hasil akhir yang berupa video profile akan membantu memperkenalkan 

UKM yang ada di UIB. 

2. Manfaat bagi penulis 

Penulis akan mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang 

didapat selama berkuliah di UIB. 

3. Manfaat bagi pengguna 

Pengguna akan mendapatkan informasi mengenai jenis dan kegiatan UKM 

apa saja yang ada di UIB. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, dan 

sistematika pembahasan laporan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka sebagai bahan 

pertimbangan penelitian, uraian konsep dan landasan teori yang 

berkaitan dengan perancangan dan implementasi video profile unit 

kegiatan mahasiswa di Universitas Internasional Batam. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini memuat tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, kegiatan operasional perusahaan, dan sistem yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional 

serta sistem yang akan dikembangkan. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang desain dan metode yang diterapkan 

serta rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses 

perancangan, tahapan dan jadwal pelaksanaan proyek. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan pengambilan data, 

perancangan sistem serta kendala implementasi yang dihadapi 

dalam pembuatan proyek ini. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang proses yang terjadi pada tahap implementasi 

dan umpan balik yang diperoleh dari hasil perancangan yang 

diimplementasikan pada tempat kerja praktek. 
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BAB VII  PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan atau rangkuman laporan secara ringkas 

dan saran untuk klien terkait hal-hal yang ditemukan selama 

mengerjakan proyek yang belum terselesaikan maupun yang bias 

dikembangkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.  
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