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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi pada zaman sekarang ini sudah berkembang dengan sangat 

maju setelah internet dijadikan sebagai alat komunikasi yang banyak dibutuhkan 

oleh masyarakat. Perkembangan ini menjadi semakin maju setelah internet dapat 

diakses melalui handphone yang juga disebut sebagai smartphone. Smartphone 

banyak memberikan fasilitas, seperti SMS, chatting, email, browsing, serta social 

media. Social media dijadikan sebagai media sosialisasi, interaksi, dan juga dapat 

menarik pengguna untuk melihat dan mengunjungi tautan yang diisi dengan 

informasi tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, Social media 

dijadikan sebagai marketing media yang paling mudah dan murah oleh perusahaan 

(Siswanto, 2013). 

Teknologi perkembangan media promosi pada saat ini mulai beralih ke 

media digital, salah satunya dalam bentuk video. Video iklan memiliki beberapa 

kelebihan dibanding dengan media konvensional lainnya, yaitu memiliki jangkauan 

yang lebih luas, menampilkan realita objek, dan dapat diimplementasikan di 

berbagai media digital, seperti televisi, Youtube, website, dan media sosial. Dalam 

penerapannya, video iklan bisa digunakan sebagai media untuk memperkenalkan 

atau mengingatkan kembali informasi mengenai produk maupun jasa yang 

ditawarkan (Kurniawan & Wahyurini, 2016). 

Social Media Advertising adalah upaya yang dilakukan pemasar dalam 

menyampaikan pesan (ide, gagasan, dan nilai) kepada konsumen yang berperan 

langsung dalam ikatan sosial masyarakat melalui internet. Oleh karena itu, pemasar 
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dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan calon konsumen 

dengan cara aktif mempromosikan produk atau jasa (Prakoso, Arifin, & Sunarti, 

2016). Contoh pada penelitian sosial media sebagai media pemasaran seperti yang 

dilakukan oleh Siswanto (2013) pada Usaha Kecil Menengah (UKM), mampu 

memberikan keunggulan kompetitif bagi UKM serta dapat komunikasi kepada 

pelanggan yang sudah ada dan menarik calon pelanggan baru. 

Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto pada smartphone yang 

memiliki ratusan juta pengguna dari seluruh dunia. Selain berbagi foto, Instagram 

juga dapat berbagi video yang dibatasi dalam satu menit untuk para pengguna yang 

dapat disertakan hashtags yang merupakan fitur yang memudahkan pengguna 

untuk mencari konten yang ingin dicari dengan mudah. Instagram juga menawarkan 

tiga bentuk periklanan kepada perusahaan yang dapat dipilihkan untuk menawarkan 

produk yaitu Image Ad, Video Ad, dan Carousel Ad. Image Ad hanya fokus pada 

satu foto, Video Ad fokus pada video pendek yang berdurasi maksimal satu menit, 

dan Carousel Ad dapat menggabungkan foto dan video (Love, 2015). Contoh 

penerapan video iklan di bidang usaha seperti yang dilakukan oleh Rizki Fakhrur 

Rozie (2017) pada Holder Apparel. Video iklan yang diterapkan pada usaha 

tersebut mampu memberikan informasi secara singkat dan membuat target audience 

semakin tertarik terhadap perusahaan tersebut. 

Chemistree Cafe merupakan salah satu Cafe yang terkenal di Kota Batam. 

Chemistree Cafe merupakan bagian dari CV Windcastle. Chemistree Cafe memiliki 

banyak menu makanan dan minuman yang dapat menarik perhatian pengunjung 

dengan keunikannya. Namun Chemistree Cafe membutuhkan sebuah video iklan 



3 

 

Universitas Internasional Batam 

 

Ricky, Perancangan dan Implementasi Video Iklan Sebagai Media Promosi Pada CV. Windcastle, 

2018 

UIB Repository©2018 

untuk memperkenalkan menu baru yaitu Skillet Rice yang akan dihadirkan dan 

diimplementasikan melalui akun media sosial Instagram Chemistree Cafe. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berniat untuk merancang 

sebuah video iklan yang dapat digunakan Chemistree Cafe. Oleh karena itu, penulis 

memilih topik laporan kerja praktek ini dengan judul “Perancangan dan 

Implementasi Video Iklan Sebagai Media Promosi pada CV. Windcastle”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Proyek video iklan ini memiliki batasan masalah sebagai berikut: 

1. Proyek perekaman video iklan ini berlangsung di Chemistree Cafe. 

2. Proyek video iklan yang akan dirancang, akan diisi dengan data-data 

seperti nama perusahaan, alamat, nomor, dan menu baru Skillet Rice. 

3. Hasil video ini akan ditunjukkan kepada calon pengunjung Chemistree 

Cafe melalui Media Sosial yaitu Instagram. 

4. Proyek video iklan ini direkam dengan menggunakan Kamera Canon 

EOS 750D. 

5. Dalam proses penyuntingan video iklan disunting menggunakan 

laptop Asus A455L. 

6. Perangkat lunak yang digunakan penulis untuk menyunting video 

adalah Adobe Premiere Pro CC 2017. 

7. Video iklan ditunjukkan kepada calon pengunjung Chemistree Cafe. 
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1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan Kerja Praktek dengan topik “Perancangan dan Implementasi Video 

Iklan Sebagai Media Promosi pada CV. Windcastle” memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Chemistree Cafe dalam 

bentuk perancangan dan implementasi video iklan sebagai media 

promosi pada Chemistree Cafe. 

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

3. Sebagai kesempatan untuk penulis mempraktekkan ilmu yang telah 

dipelajari di Universitas Internasional Batam. 

4. Sebagai bentuk pembuktian kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja, 

terutama pada bidang perancangan sebuah video iklan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek dari pelaksanaan proyek ini adalah sebuah video iklan yang 

akan diimplementasikan pada Media Sosial Instagram Chemistree Cafe. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat Proyek dari Kerja Praktek ini untuk Chemistree Cafe: 

1. Sebagai sarana promosi bagi Chemistree Cafe kepada calon 

pengunjung Chemistree Cafe. 

2. Sebagai bentuk strategi pemasaran makanan di Chemistree Cafe. 
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Adapun manfaat dari Kerja Praktek ini untuk Penulis: 

1. Penulis mampu memahami cara pemakaian kamera DSLR Canon 

EOS 750D dalam proses perekaman video. 

2. Mampu mengembangkan kemampuan penulis dalam pengunaan 

software dan perancangan proyek sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh pengguna. 

3. Mampu memahami cara editing video yang menarik. 

4. Menyelesaikan proyek mata kuliah kerja praktek perkuliahan. 

 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek ini untuk Calon Pengunjung: 

1. Dapat mengenal menu baru yang ingin disampaikan oleh 

Chemistree Cafe. 

2. Dapat menikmati menu makanan yang berbeda dan berbagai 

fasilitas yang diberikan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara ringkas 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 tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan 

penulis terhadap penelitian ini dan landasan teori yang berkaitan dengan 

perancangan video iklan sebagai media promosi untuk Chemistree Cafe. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional, dan sistem yang digunakan 

perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang diterapkan serta 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan, 

tahapan dan jadwal pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari pengambilan 

data yang akan digunakan untuk merancang video iklan tersebut. 

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 merupakan bagian dari penutup yang berisi tentang kesimpulan 

atas keseluruhan laporan ini, temuan-temuan yang diperoleh dari hasil 

pembahasan mengenai video iklan sebagai media promosi yang 
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ditemukan dalam penelitian serta rekomendasi yang disarankan untuk 

peneliti masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan 

manfaat.  


