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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat dalam 

berbagai aspek kehidupan, sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa teknologi telah 

mendominasi kehidupan sehari-hari manusia. Penggunaan teknologi kini telah 

menjadi bagian yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia (Fitria, 2015).  

Dengan memanfaatkan dampak yang dihasilkan dari kemajuan globalisasi, kini 

media informasi dapat digunakan sebagai alat bantu komunikasi dalam 

penyampaian suatu informasi digital yang dikemas dalam bentuk video gambar 

berbasis animasi atau video profil (Maryati & Purnama, 2013). 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, perusahaan kuliner juga kini 

berkembang dengan pesat. Salah satu contohnya adalah dengan berkembangnya 

usaha kuliner yang kian semakin marak sehingga menimbulkan persaingan yang 

semakin ketat. Dengan faktor persaingan yang semakin ketat, tentu sebuah 

perusahan yang baik adalah perusahaan yang memiliki visi, misi, dan strategi 

pemasaran yang baik. Jika perusahaan dapat menjaring banyak pelanggan, maka 

perusahaan dapat menjadi pemenang dalam persaingan bisnis dan menghasilkan 

keuntungan yang besar (Mulyadi, Minarsih, & Hasiolan, 2015). Salah satu strategi 

pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai visi tersebut adalah dengan 

menggunakan Video Company Profile.  
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Salah satu contoh penerapannya adalah pada penelitian Miranda (2018). 

Café Kiniko adalah sebuah café yang berdiri di Nagari Tabek Patah. Selama ini, 

sistem pemasaran dalam café dinilai kurang maksimal oleh pemilik usaha. Hal ini 

disebabkan oleh pemasaran hanya dilakukan melalui sosial media seperti Facebook 

dan Instagram. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemilik usaha Café Kiniko 

memutuskan untuk melakukan rebranding ulang serta menggunakan sosial media 

berupa Youtube untuk beriklan.  

Menurut Indriani & Nugroho (2014), Video Company Profile merupakan 

sebuah media yang digunakan untuk memberikan gambaran positif dari perusahaan 

kepada klien prospek dimana informasi yang dimuat berisi tentang organisasi baik 

lingkup bisnis, etos organisasi, produktivitas, dan komitmen terhadap pelanggan 

yang ditampilkan dalam bentuk video dengan narasi, keterangan teks, gambar dan 

animasi. Informasi yang disampaikan akan efektif bila menggunakan komunikasi 

visual. Inilah sebabnya mengapa profil perusahaan berupa video banyak digunakan 

selama periode ini.  

Fusion 5 Café & Resto adalah sebuah restoran yang bergerak dibidang 

kuliner. Selama ini restoran memasarkan produknya melalui sosial media berupa 

Instagram untuk meng-upload foto-foto produk yang dijual. Penyebaran informasi 

seperti ini dinilai tidak efektif karena bersifat tidak menarik dan informasi yang 

disampaikan kurang spesifik.  

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis akan mendesain dan 

mengimplementasikan sebuah video company profile yang mencakup informasi 

tentang Fusion 5 Café & Resto dan memilih judul laporan kerja praktek ini dengan 
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“Perancangan dan Implementasi Video Company Profile Sebagai Media 

Promosi pada Fusion 5 Café & Resto”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Perancangan video company profile pada Fusion 5 Café & Resto memiliki 

ruang lingkup yang meliputi:  

1. Merancang sebuah video company profile Fusion 5 Café & Resto yang 

berisi informasi tentang profil restoran dan produk yang ditawarkan. 

2. Video company profile ini ditujukan kepada para pengunjung Fusion 5 

Café & Resto. 

3. Video company profile ini akan didistribusikan melalui sosial media 

berupa Instagram. 

4. Video company profile ini akan direkam dengan menggunakan kamera 

DSLR Canon 750D dan Software yang akan digunakan untuk proses 

pengeditan adalah Adobe Photoshop CS6 dan Adobe Premiere Pro CC 

2015. 

1.3 Tujuan Proyek 

Kerja Praktek dengan judul “Perancangan dan Implementasi Video 

Company Profile Sebagai Media Promosi pada Fusion 5 Café & Resto” ini 

memiliki tujuan antara lain:  

1. Membantu restoran Fusion 5 mempromosikan produk dan layanan yang 

disediakan dengan menggunakan video company profile. 

2. Menggunakan video company profile sebagai media promosi dalam 

memperkenalkan restoran Fusion 5 kepada masyarakat. 
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3. Sebagai salah satu pra-syarat kelulusan Kerja Praktek dan Strata 1 (S-1) 

4. Sebagai bentuk pembuktian kemampuan mahasiswa dalam mempraktekkan 

ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam dunia kerja. 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir dari Kerja Praktek ini adalah sebuah video company profile yang 

akan digunakan oleh Fusion 5 Café & Resto dan akan didistribusikan melalui sosial 

media berupa Instagram. 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek ini, antara lain:   

1. Manfaat bagi Restoran 

Melalui video company profile ini, diharapkan dapat meningkatkan bisnis 

dan menarik lebih banyak konsumen untuk masa yang akan datang. 

2. Manfaat bagi konsumen 

Melalui video company profile ini, diharapkan konsumen dapat 

mempelajari lebih lanjut mengenai Fusion 5 Café & Resto. 

3. Manfaat bagi penulis 

Melalui video dan kerja praktek ini, diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan penulis dan dapat mensosialisasikan teori yang 

diperoleh selama perkuliahan. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat secara 

singkat:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, ruang 

lingkup proyek, tujuan, luaran, hasil proyek dan manfaat proyek. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dan informasi relevan lainnya 

dari hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk menulis 

laporan ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang profil perusahaan yang menjadi tempat 

penulis melakukan kerja praktek ini yaitu identitas restoran, struktur 

organisasi dan sistem yang digunakan restoran untuk mendukung 

kegiatan bisnisnya. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan penelitian 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh dari 

sumber, penggunaan alat atau sistem dan editing dalam proses 

produksi video.  
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil perancangan dan proses 

implementasinya. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi laporan yang terdiri atas 

kesimpulan dan saran. 
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