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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

Pulau Batam memang terkenal dengan kota industri, tetapi siapa sangka di 

Batam juga ada objek argowisata khusus tempatnya perkebunan buah naga 

Barelang. Agrowisata maupun tempat wisata pertanian yang merupakan sebuah 

tempat alternatif untuk meningkatkan pendapatan maupun menggali potensi 

ekonomi petani kecil dan masyarakat pedesaan. Saat ini, agrowisata telah semakin 

berkembang sebagai bentuk dalam pelestarian lingkungan maupun sumber daya 

lahan pertanian. (Kristriandiny & Susanto, 2016) Selain perkebunan menjadi sektor 

ekonomi yang dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, perkebunan dapat 

mampu menjadikan daya Tarik wisata untuk wisatawan. (Gunawan, 2016) 

Wisatawan tidak hanya bisa melihat hamparan perkebunan saja, namun juga dapat 

melihat proses berkebun yang dilakukan oleh petani lokal. Bahkan juga tidak jarang 

beberapa agrowisata melibatkan wisatawan dalam proses perkebunan yang ada 

sehingga wisatawan dapat merasakan secara langsung kegiatan perkebunan yang 

dilihat oleh wisatawan tersebut. (M. Yusuf. MF, S.TP., 2017) 

 Kebun Zore Barelang merupakan salah satu daerah perkebunan buah naga 

yang telah ada sejak 2005 dengan luas sekitar 4 hektar. Letaknya yang sedikit jauh 

dari pusat kota Batam menjadikan kebun ini belum banyak diketahui oleh 

masyarakat secara luas. Adapun cara pemasaran dan pengenalan Kebun Zore 

Barelang yang selama ini telah dilakukan adalah dengan menggunakan spanduk, 
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brosur, iklan di televisi lokal namun dirasa belum maksimal untuk menaikkan 

popularitas argowisata ini. (Hernandhi, Astuti, & Priambada, 2018)   

Company Profile, merupakan media atau alat yang digunakan untuk 

mendapatkan atau memberikanninformasi maupun gambaran secara lengkap dan 

detail tentang perusahaan Anda, baik Anda, pelayanannjasa Anda, usaha Anda, 

bisnis Andaasampai produk yang Anda tawarkan. Adapun kegunaan maupun fungsi 

Company Profil untuk menjadi alat untuk marketing yang berfungsi mendapatkan 

klien dan serta kegunaannya dipengaruhi oleh desain maupun 

kelengkapanninformasi yang disediakan. Sehingga company profile yang menarik 

akan mendapatkan banyak pengunjung atau klien, baik menarik dari segi tampilan 

ataupun image. Daya tarik marketinggdapat kita peroleh dengan mengubah gaya 

penulisan, penyampaian  yang berbobot maupun menarik dapat menyesuaikan 

kebutuhanntarget pasar. Sedangkan untuk desain menjadi daya tarik yang digunakan 

untuk mempengaruhi menarik untuk dikunjungi, menambah tingkat kepercayaan 

klienntentang usaha Anda, meningkatkan image maupun emosi pembaca. Dari 

bentuk desain warna  dapat digunakannsebagai tanda dari identitas perusahaan 

Anda. (Hanafri & Rohmawati, 2014) 

Kebun Zore Barelang adalah salah satu perkebunan yang berdiri pada tahun 

2005. Dimana perkebunan ini membutuhkan sebuah video company profile agar 

menambah informasi terhadap masyarakat yang tidak mengenal maupun 

mengetahui posisi dari Kebun Zore Barelang sehingga video company profile sangat 

berguna untuk mempermudah promosi Kebun Zore Barelang.  
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Dimana bisa dikatakan hal itu memberi peluang bagi perusahaan yang 

menggunakan media sosial juga dapat membantu perusahaan dalam pemilihan 

audiens tinggi, serta membantu untuk mengurangi pengeluaran biaya dimana 

perusahaan tidak perlu sampai mengiklankan jasa atau produknya melalui media 

televisi. (Harmoni, Ganefi, Permatasari, Margonda, & No, 2016) 

 Dengan adanya company profile kebun zore barelang, masyarakat dapat 

dengan mudah mengetahui apa yang ingin mereka ketahui seperti informasi lokasi 

tempat, produk yang dijual oleh kebun zore barelang, dan juga fasilitas apa yang 

diberikan oleh kebun zore barelang untuk wisatawan atau masyarakat jika 

berkunjung ke lokasi tempat kebun zore barelang tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membuat dan merancang 

sebuah video berbasis multimedia company profile yang berisikan informasi yang 

bermanfaat tentang Kebun Zore Barelang dengan judul ”Perancangan Dan 

Implementasi Video Company Profile Kebun Zore Barelang Sebagai Media 

Promosi “. 

1.2  Ruang Lingkup 

 

Perancangannvideoodengan bentuk company profile Kebun Zore Barelang 

memiliki lingkupan yang meliputi: 

1. Bagaimana merancanggsebuahhvideoocompany profile Kebun Zore 

Barelang yang memiliki informasiitentanggbiodata usaha, serta barang dan 

jasa yang tersedia? 

2. Bagaimana melakukan pengambilan video dengan beberapa perlengkapan 

video yaitu: Drone, Kamera, Lensa Standard, Tripod? 
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3. Bagaimana cara melakukan pengeditan video dengan menggunakan 

software Adobe Primere Pro CC 2017 dan pengeditan gambar dengan 

menggunakan Photoshop CS6? 

4. Apakah video ini akan dipublikasikan di sosial media yaitu: Facebook dan 

Youtube? 

1.3 Batasan Masalah 

 

Dari kegiatan ini memiliki beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Video Company Profile ini dibuat untuk khusus promosi Kebun Zore 

Barelang kepada masyarakat maupun calon wisatawan yang belum 

mengetahui tentang Kebun Zore Barelang. 

2. Dalam Video Company Profile ini terdapat beberapa produk maupun jasa 

yang disediakan oleh Kebun Zore Barelang agar masyarakat dapat 

mengetahui apa yang disediakan oleh Kebun Zore Barelang. 

1.4  Tujuan Proyek 

 

Adapun tujuan penulis melakukan kerja praktek ini: 

1. Untukkmempelajari cara merancang video company profile yang menarik    

dengan teknik pengambilan gambar dengan kamera. 

2. Sebagai kesempatan untuk mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan 

selama perkuliahan dengan melakukan penelitian langsung ke dunia kerja. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1). 

1.5  Luaran Proyek 

 

Penelitian ini akan menghasilkan output video company profile untuk Kebun  

Zore Barelang. Video yang telah selesai dirancang sudah siap untuk digunakan 
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ataupun untuk penggunaan nantinya pada perusahaan sebagai company profile dan 

media iklan yang akan ditampilkan di facebook dan youtube. 

1.6  Manfaat Proyek 

 

Dariihasillkerjaapraktekkyanggdilakukannini, diharapkan  memberikan 

manfaat sebagaiiberikut : 

1. Manfaat untuk perusahaan 

Dengannadanyaavideoocompany profile, diharapkan lebih banyak 

wisatawan/pendatang yang mengenal dan mengetahui keberadaannKebun 

Zore Barelang. 

2. Manfaat untuk konsumenn 

Dengannadanyaavideoocompany profile tersebut, diharapkan dapat 

membantu para konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai Kebun 

Zore Barelang dengan mudah. 

3. Manfaat untuk penulis 

Dengan perancangan video company profile, diharapkan menambah 

pengetahuanndannwawasannpenulis. Serta dapat mengaplikasikan teori yang 

diperoleh selama perkuliahan multimedia. 

1.7  Sistematika Pembahasan 

 

Untuk memahamiilebihhjelasslaporannini, maka materi-materiiyanggtertera 

pada LaporannKerja Praktek iniidikelompokkannmenjadiibeberapa sub-bab dengan 

sistematikaapembahasan sebagaiiberikut: 
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Berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkuppproject kerja praktek, 

tujuannproject kerja praktek, luaran project kerja praktek, manfaat project 

kerja praktek, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan elemen dalam 

penelitian, tools yang digunakan dalam perancangan video, cara merancang 

video, cara edit video, cara membuat video yang menarik, pemasaran 

restoran yang baik, dan lain-lain. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini memuat tentang Identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan, dan sistem yang 

digunakan oleh perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bagian ini diuraikan desain, metode, atau pendekatan yang akan 

digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian/studi untuk mencapai 

tujuan penelitian, serta tahapan penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang data analisis maupun perancangan video company 

profile mengenai kebun zore barelang, kendala implementasi dan 

perancangan alat. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini merupakan bagian-bagian khusus mahasiswa untuk melaksanakan 

tahap implementasi. Bab ini tentang proses penulis melakukan tahap 

implementasi yang diperoleh dari hasil perancangan video company profile 

yang diimplementasikan penulis untuk Kebun Zore Barelang. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian dari Finishing laporan yang berisi tentang 

kesimpulan maupun saran kerja praktek di Kebun Zore Barelang. 
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