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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media sosial pada dasarnya memiliki sifat yang alami yang mengundang 

penggunanya untuk menjelajahi dan mencari tahu informasi informasi baru yang 

dapat menarik perhatian. Oleh karena itu banyak usaha kecil dan menengah (UKM) 

tertarik untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi. Hal 

ini dikarenakan media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi 

dengan followers serta sebagai pelayanan interaktif (Siswanto, 2013). Misalnya 

yang dilakukan oleh MscDonalds dengan menggunakan Twitter dalam 

berkomunikasi dengan pelanggannya (Pfeffer & Carley, 2013). 

Video adalah seni yang menggunakan kumpulan gambar-gambar bergerak 

yang ketika digabungkan dapat menimbulkan efek objek yang bergerak (Sutrisno 

& Ahmadi, 2014). Video yang digunakan di media sosial oleh perusahaan  maupun 

usaha kecil dan menengah (UKM) dengan tujuan mempromosikan produk maupun 

jasanya disebut dengan video promosi. Salah satu contoh video yang 

mempromosikan sebuah UKM adalah video company profile UKM Industri 

Kerajinan Logam di Juwana Kabupaten Pati (Hermawan, Agustina, Setiadi, & 

Ariawan, 2017). 

Video promosi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sarana 

promosi yang bersifat tradisional, video dapat mempresentasikan informasi yang 

ingin disampaikan dengan lebih menarik dan cepat dimengerti pesannya oleh 

penonton dibanding media foto dikarenakan stimulasi yang dinamis lebih cepat 

dipahami oleh orang dan lebih mudah untuk memicu penonton dalam membangun 
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gambaran mental tentang pesan yang ada di dalam sebuah video (Putra, WH, & 

Yudani, 2015). 

Menurut Yang & Wang (2015), aktivitas yang berhubungan dengan video 

online seperti jumlah orang yang menonton dan jumlah orang yang membagikan 

video online berkembang pesat sejak tahun 2005 karena munculnya website seperti 

YouTube dan Facebook, dan kemudian menurut Klein (2015), jumlah pengguna 

bulanan Instagram yang aktif mencapai 300 juta pengguna. Internet dan khususnya 

video online menjadi sarana yang cocok bagi UKM untuk menyebarkan video 

promosi mereka. 

Selain itu, media promosi di media sosial dalam upaya meningkatkan 

penjualan, jadi UKM maupun perusahaan besar sudah mulai membuat media 

promosi yang bervariasi. Konten dari media promosi sudah tidak perlu merupakan 

sebuah pameran tentang produknya, tetapi bisa merupakan hal apapun yang dapat 

membantu menyebarkan informasi tentang perusahaan tersebut (Artaya & 

Baktiono, 2016). 

Bungoprak adalah sebuah restoran yang bergerak khusus di bidang kuliner 

Korea. Bungoprak merupakan bagian dari CV. Karya Batam Sejahtera. Strategi 

pemasarannya selama ini adalah menggunakan Instagram sebagai sarana untuk 

meng-upload foto makanannya. Namun cara ini kurang efektif dalam 

menyampaikan yang lebih banyak kepada pengikutnya. Pesan yang didapatkan dari 

foto-foto yang di-upload hanyalah informasi tentang makanan baru.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merancang video iklan yang 

berisi pesan yang lebih dari sekedar pemberitahuan produk baru, namun juga berisi 

informasi lainnya tentang produk tersebut yang tidak dapat di masukkan ke dalam 
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foto. Penulis memilih judul laporan kerja praktek ini “Perancangan dan 

Implementasi Video Promosi pada CV. Karya Batam Sejahtera”.  

1.2 Batasan Masalah 

Dalam merancang video iklan untuk restoran Bungoprak ruang lingkupnya 

meliputi: 

1. Merancang video iklan untuk Bungoprak untuk meningkatkan daya tarik 

penyampaian pesan tentang produk Samyang nya. 

2. Video akan di distribusikan ke media sosial Instagram. 

3. Video akan di rekam menggunakan kamera DSLR Canon EOS 750D. 

4. Video akan di edit menggunakan Adobe Premiere Pro CC. 

5. Logo untuk Bungoprak akan di edit lagi menggunakan Adobe Photoshop 

CC untuk menampilkan animasi logo pada video. 

6. Target penonton Bungoprak adalah orang yang menyukai makanan 

Samyang dan orang yang ingin mencoba makanan Samyang yang ditambah 

dengan keju. 

1.3  Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk: 

1. Menjawab atau memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh 

restoran Bungoprak yang membutuhkan sebuah sarana untuk 

menyampaikan pesan dengan lebih efektif. 

2. Sebagai kesempatan bagi penulis untuk mempraktekkan ilmu yang telah 

didapatkan. 

3. Sebagai salah satu pra syarat kelulusan sarjana S-1 
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4. Sebagai bentuk pembuktian kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja, 

khususnya di bidang perancangan video. 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir dari Kerja Praktek ini adalah video iklan yang berfokus pada 

makanan Samyang untuk Bungoprak yang kemudian akan di distribusikan ke media 

sosial yaitu Instagram. 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat proyek ini bagi Restoran Bungoprak adalah dengan adanya proyek 

video ini, hasil promosi Bungoprak menjadi lebih menarik. 

Manfaat proyek ini bagi konsumen adalah dengan adanya proyek video ini, 

konsumen dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Restoran 

Bungoprak tentang produk barunya dengan lebih mudah. 

Adapun manfaat proyek ini bagi penulis adalah sebagai berikut: 
 
1. Meningkatkan wawasan penulis tentang perancangan video iklan. 

2. Mempraktekkan wawasan yang sudah dimiliki selama perkuliahan. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Berikut adalah sistematika pembahasan didalam laporan ini secara singkat: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, batasan masalah, luaran proyek, 

serta tujuan dan manfaat dari proyek ini. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya 

serta informasi relevan yang digunakan sebagai dasar dalam 

penulisan laporan ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang gambaran perusahaan yang terdapat 

didalam kerja praktek ini, mencakup identitas restoran, struktur 

organisasi dan sistem yang digunakan restoran untuk mendukung 

kegiatan operasional. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk menjawab 

masalah yang dihadapi selama proses perancangan video sedang 

berjalan 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini penulis membahas tentang data yang telah diperoleh dari 

sumber, perancangan video itu sendiri, serta editingnya. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan hasil dari perancangan video serta proses 

implementasinya. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab akhir dari isi laporan, terdiri atas kesimpulan dan 

saran. 
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