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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi terutama di bidang informasi sangat membantu 

dalam kemajuan bidang komunikasi. Salah satunya adalah perkembangan di 

bidang teknologi yang dapat kita lihat setiap hari di bidang komunikasi adalah 

teknologi multimedia. Teknologi multimedia merupakan salah satu penggunaan 

yang tepat untuk memberikan kemudahan dan penyampaian informasi dalam 

bentuk audio dan visual. Memvisualisasikan video company profile adalah salah 

satu penggunaan multimedia. Pada dasarnya company profile menjelaskan 

keunggulan atau informasi dari sebuah perusahaan maupun lembaga, media yang 

digunakan pun berbagai terdiri dari media cetak ataupun media audiovisual. 

Company profile yang diimplementasikan dalam bentuk video dapat 

menjadi sebuah bahan penyampaian, pengenalan, ataupun demonstrasi acara. 

Dengan media tersebut client dan khalayak umum dapat mendapatkan gambaran 

umum mengenai suatu perusahaan ataupun produk yang disediakan. Company 

profile juga merupakan sebuah media informasi elektronik untuk menyampaikan 

sebuah pesan gambar elektronik untuk memberikan informasi(Watulinga, A. O., 

Ugiarto, M., & Cahyono, 2017). 

Dengan adanya company profile sebuah perusahaan dapat memberikan 

informasi kepada distributor ataupun partner dimanapun. Karena company profile 

ini berbentuk video, company profile ini dapat ditampilkan di media sosial 

sehingga banyak orang dengan mudah mencari dan dengan mudah menarik 

banyak perhatian lebih kepada customer(Abrianti & Ibrahim, 2017).
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Universitas Internasional Batam yang kemudian akan penulis sebut 

dengan UIB merupakan salah satu universitas yang terkenal di Kota Batam. UIB 

didirikan oleh Yayasan Marga Tionghoa Indonesia (YMTI) Kota Batam pada 

tahun 2000. Pada saat ini UIB memiliki 7 Program Studi (S-1), 2 Program Strata 2 

(S-2). Salah satunya adalah Program Studio Sistem Informasi, yang merupakan 

program studi yang banyak diminati oleh mahasiswa UIB. Pada saat ini program 

studi Sistem Informasi sudah memiliki sebuah video company profile yang dapat 

bisa mempromosikan serta memperkenalkan program studi Sistem Informasi 

kepada calon mahasiswa yang ingin mendaftar di UIB, namun masih diperlukan 

pembaruan dan penambahan informasi terbaru pada video tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penulis bertekad untuk 

merancang sebuah video company profile yang nantinya akan digunakan program 

studi Sistem Informasi. Oleh karena itu, penulis merancang topik laporan kerja 

praktek ini yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Video Company 

Profile Program Studi Sistem Informasi Universitas Internasional Batam”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Supaya pembahasan topik ini lebih tersusun dan terfokus dan 

mempermudah penulis agar mengetahui perkembangan proyek, maka ruang 

lingkup yang akan dibahas pada laporan kerja praktek ini adalah: 

1. Proses perekaman video company profile ini dilakukan langsung di 

UIB. 

2. Pada video company profile yang akan dirancang, akan berisi 

informasi Program Studi yaitu Visi Misi, Peminatan Jurusan, 
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Sertifikasi, Kerjasama, Program Internasional, dan kegiatan Program 

Studi Sistem Informasi. 

3. Hasil video akan ditunjukan kepada calon mahasiswa UIB program 

studi Sistem Informasi melalui Sosial Media Youtubedan Layar TV 

Informasi Universitas Internasinal Batam. 

4. Software yang akan digunakan pada proses editing perancangan 

video company profile adalah Adobe PremiereCC 2018, dan Adobe 

After Effect 2018. Dimana video tersebut diambil dengan 

menggunakan Kamera Sony A6300. 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan Kerja Praktek dengan topik “Perancangan dan Implementasi 

Video Company profile Program Studi Sistem Informasi Universitas Internasional 

Batam” ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengatasi masalah yang dihadapi oleh UIB dalam bentuk 

perancangan dan implementasi video company profile program studi 

Sistem Informasi. 

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

3. Sebagai peluang untuk penulis dalam mempraktekkan ilmu selama 

menjadi mahasiswa UIB. 

4. Sebagai bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, 

khususnya pengabdian masyarakat di UIB. 
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1.4 Luaran Proyek 

Luaran atau output dari pelaksanaan proyek ini adalah berupa video 

company profile yang akan diimplementasikan pada program studi Sistem 

Informasi di UIB. 

1.5 Manfaat Proyek 

Beberapa manfaat dari Kerja Praktek ini bagi UIB maupun penulis: 

a. Bagi Universitas Internasional Batam adalah sebagai berikut: 

Manfaat video promosi untuk Universitas Internasional Batam adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana promosi untuk program studi Sistem Informasi 

kepada calon mahasiswa UIB. 

2. Sebagai bentuk strategi marketing program studi Sistem 

Informasi di UIB. 

a. Bagi Penulis 

Manfaat perancangan video promosi Program Studi Sistem Informasi 

UIB bagi penulis adalah sebagai berikut: 

1. Penulis dapat menguasai cara penggunaan kamera dalam proses 

perekaman video. 

2. Dapat mengembangan kemampuan penulis dalam penggunaan 

aplikasi dan perancangan proyek sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh pengguna. 

3. Dapat memahami teknik editing video yang bervariasi. 

4. Menyelesaikan proyek dari mata kuliah Kerja Praktek di 

perkuliahan. 

Lisanto, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile 
Program Studi Sistem Informasi Universitas Internasional Batam, 2018 
UIB Repository©2018



5 

 

 
Universitas Internasional Batam 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, batasan dari 

masalah, tujuan dari proyek, luaran dari proyek, manfaat dari proyek 

serta sistematika pembuatan . 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 

dasar penelitian kerja praktek, landasan teori yang berhubungan 

dengan perancangan video company profile program studi Sistem 

Informasi di Universitas Internasional Batam. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini memberikan gambaran susunan organisasi perusahaan, 

kegiatan operasional, dan metode yang sedang digunakan perusahaan 

dan kegiatan operasionalnya. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan serta rancangan 

video, teknik pengumpulan informasi, proses perancangan, langkah 

dan jadwal pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memuat analisa data yang didapatkan dari pengambilan data 

di setiap modul rancangan dan perancangan alat atau sistem. 
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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. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan atas 

keseluruhan laporan ini, temuan-temuan yang diperoleh dari hasil 

analisis dan pembahasan mengenai video company profile yang 

ditemukan dalam penelitian serta rekomendasi yang disarankan untuk 

peneliti masa yang akan datang dan diharapkan memberikan manfaat. 
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