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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Terlepas dari pendekatan kreatif pesan, daya tarik dan gaya eksekusi 

kreatif iklan media iklan juga berperan penting dalam menciptakan iklan yang 

efektif. Berkembangnya media dan teknologi baru di era digital, media sosial 

dijadikan sebagai media baru oleh pengiklan, salah satunya adalah video 

advertising melalui media sosial sebagai media alternatif kreatif dalam digital 

advertising (Nurfebiaraning, 2016). Iklan corporate baru akan efektif jika 

didukung oleh fakta-fakta yang kuat dan mempunyai nilai berita, biasanya selalu 

dikaitkan dengan kegiatan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat 

atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Triana, 2014). 

Kedai Durian Tok Ngah memiliki kendala kurangnya media iklan yang 

memperkenalkan produk-produk dari Kedai Durian Tok Ngah tersebut sehingga 

masyarakat kurang mengetahui tentang keberadaan Kedai Durian Tok Ngah. 

Hingga saat ini pertumbuhan dalam menggunakan internet sebagai media promosi 

terus mengalami perkembangan (Hariningsih, 2013). Maka dari itu, penulis 

membuat solusi yang dimana akan merancang dan mengimplementasikan Video 

Iklan Series Kedai Durian Tok Ngah yang dimana akan didistribusikan di media 

sharing seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. 

Digital Marketing merupakan salah satu media pemasaran untuk 

medukung berbagai kegiatan yang dilakukan yang pada saat ini sedang banyak 

diminati oleh masyarakat (Pradiani, 2017).  
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Berdasarkan latar belakang di atas maka dirancang sebuah video iklan 

yang dapat digunakan oleh Kedai Durian Tok Ngah. Sampai demikian penulis 

sendiri memilih topik laporan kerja praktek yang berjudul “Pengembangan Video 

Iklan Series sebagai Program Digital Marketing di Kedai Durian Tok Ngah”. 

 

1.2  Batasan Masalah 

Pembahasan ini akan terlihat menjadi terarah dan terfokus serta ditujukan 

untuk mempermudah penulis dalam perkembangan proyek, maka batasan masalah 

dalam kerja praktek ini yaitu: 

1. Kegiatan Shooting Video Iklan Series ini akan dilakukan di Outlet 

Kedai Durian Tok Ngah, KBC, Batam Centre. 

2. Untuk hasil dari yang akan dirancang, akan ditujukan untuk media 

promosi Kedai Durian Tok Ngah untuk memperkenalkan produk 

makanan olahan durian yang khas kepada masyarakat kota Batam. 

3. Hasil video ini akan ditunjukan kepada masyarakat kota Batam yang 

ingin berpergian keluar kota melalui layar TV di jalanan, maupun 

media sosial dari informasi video iklan series Kedai Durian Tok Ngah. 

4. Dalam memproduksi video iklan series ini, ada beberapa peralatan 

yang digunakan seperti, Tripod, Kamera DSLR Canon 70D, Lensa 

Canon 18-55mm, Perekam suara Rode Micro, dan lighting Godox. 

5. Hasil dari memproduksi video iklan series Kedai Durian Tok Ngah, 

melanjutkan tahapan editing dengan menggunakan software video 

editing Adobe Premiere Pro CC 2017. 



3 

 

  

Universitas Internasional Internasional 

Muhamad Rizky, Pengembangan Video Iklan Series Sebagai Program Digital Marketing Di Kedai 

Durian Tok Ngah, 2018 

UIB Repository©2018 

1.3  Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan Kerja Praktek ini adalah “Pengembangan Video Iklan Series 

sebagai Program Digital Marketing di Kedai Durian Tok Ngah” yang mempunyai 

tujuan, yaitu: 

1. Membantu menyelesaikan problematika dengan cara metode 

periklanan oleh Kedai Durian Tok Ngah. 

2. Untuk salah satu persyaratan lulus Pendidikan Strata 1 (S-1) Sistem 

Informasi. 

3. Mendapatkan kesempatan bagi penulis untuk menunjukan ilmu yang 

didapat selama menuntut ilmu di Universitas Internasional Batam. 

4. Sebagai kesempatan untuk berkontribusi terhadap Kedai Durian Tok 

Ngah secara langsung. 

 

1.4  Luaran Proyek 

Hasil yang didapat dari pelaksanaan kerja praktek ini ialah sebuah video 

iklan series di Kedai Durian Tok Ngah. untuk masyarakat Kota Batam di Media 

Sosial. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Manfaat proyek dari Kerja Praktek ini baik untuk Kedai Durian Tok Ngah 

maupun penulis: 

1. Bagi Perusahaan Kedai Durian Tok Ngah 

a. Sebagai sarana promosi bagi Kedai Durian Tok Ngah di Pulau 

Batam. 
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b. Sebagai bentuk revitalisasi strategi pemasaran makanan olahan 

durian untuk masyarakat Kota Batam. 

2. Bagi Penulis 

a. Penulis mampu dalam proses perekaman video menggunakan 

kamera DSLR Canon EOS 70D. 

b. Dapat memahami dalam mengedit video yang lebih menarik. 

c. Mampu memahami lighting setup agar pencahayaan dalam video 

merata. 

d. Menyelesaikan proyek mata kuliah kerja praktek. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Berikut ini adalah sebuah sistematika pembahasan dalam penelitian yang 

akan dibuat secara singkat:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah pada proyek yang akan dibuat, sebuah tujuan pada 

proyek, luaran apa yang dituju pada proyek, manfaat pada proyek, dan 

sistematika pembahasan dalam pembuatan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang sebuah tinjauan pustaka yang dibuat 

dengan bahan pertimbangan bagi penulis terhadap penelitian dengan 

proyek yang akan dibuat dan juga menjelaskan sebuah landasan teori 

yang berhubungan dengan proyek pada perancangan video iklan series 

yang ada pada Kedai Durian Tok Ngah. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini juga menjelaskan tentang sebuah identitas, struktur organisasi, 

dan sistem yang digunakan pada perusahaan dalam pembuatan proyek 

video iklan untuk mendukung kegiatan operasional. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab menjelaskan mengenai metode yang akan dilaksanakan serta 

berupa perancangan pada sebuah penelitian, dan teknik dengan 

mengumpulkan data dengan proses menggunakan sebuah tahapan, 

perancangan, dan jadwal pelaksanaan pembuatan kerja praktek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini penulis dijelaskan dengan sebuah analisis data yang akan 

dibuat dari proyek perancangan yang akan dibuat, dan juga membahas 

tentang video yang akan diimplementasikan beserta kondisi setelah 

implementasi pada tempat kerja praktek 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 

Pada bab ini adalah bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan 

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

analisis dan pembahasan mengenai video iklan series yang ditemukan 
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dengan merekomendasi yang sudah diberikan saran untuk penulis dan 

memberikan harapan dengan manfaat yang dibuat untuk perusahaan 

tersebut.


