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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Media pemasaran produk dalam bentuk audio visual seperti video company 

profile telah banyak digunakan pada masa ini dan sangat berperan penting dalam 

mempengaruhi kinerja dalam usaha mencapai sebuah tujuan, diantaranya untuk 

mempromosikan sebuah produk atau jasa perusahaan (Abdillah, Adhiguna, & 

Sevtiana, 2017). Perancangan media promosi berupa video company profile sangat 

bermanfaat dalam memberikan informasi yang lebih efisien dan mudah dipahami 

bagi sasaran perancangan. Video company profile yang interaktif diterapkan pada 

produk atau jasa yang diproduksi akan meningkatkan reputasi dalam pelayanan dan 

kualitasnya sehingga dapat meningkatkan performa bisnis perusahaan (Sunarya, 

Kusumaninggar, & Syahputra, 2017). Video Profile adalah media informasi dan 

promosi yang dibutuhkan oleh SMA Negeri 15, karena media video dapat 

menyampaikan informasi yang lebih efektif tentang batasan Sekolah SMA Negeri 

15 dengan rinci serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat 

meningkatkan kepeminatan calon siswa/siswi baru untuk bergabung, dan 

meningkatkan mutu dan kualitas SMA Negeri 15. 

Persaingan bisnis kuliner yang kian semakin hari semakin ketat menuntut 

adanya upaya memiliki visi, misi dan strategi promosi untuk menjadi pemenang 

dalam kompetisi merebut jumlah konsumen sebanyak-banyaknya dan sudah tentu 

dapat memperoleh keuntungan yang besar pula (Hakim, 2016). Teknik promosi 

membutuhkan keterampilan dan keandalan yang bukan saja dalam pengelolaan 

video promosi yang menarik dan interaktif akan tetapi kualitas dalam layanan dan



2 
 

 

 
Universitas Internasional Batam 

 
Susi, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile Sebagai Media Promosi Pada 
Brownies Town, 2018 
UIB Repository©2018 

produk juga harus dapat diandalkan (Hadinata, Adib, & Wahyudi, 2016).Video 

company profile ini digunakan sebagai strategi untuk memasarkan dan mencapai 

visi tersebut. Queen Wings mengambil peluang dalam strategi pemasaran ini untuk 

dikenal masyarakat luas sebagai merek kuliner atau merek makanan yang khusus 

menjual chicken wing dengan harga yang jauh lebih murah tetapi berkualitas baik. 

Video Company Profile  adalah media yang dapat menampilkan citra positif 

sebuah organisasi atau perusahaan kepada klien (Indriani & Nugroho, 2014). Video 

company profile dapat memberikan informasi seperti lingkungan organisasi, 

lingkupan bisnis, tingkat produktivitas, serta komitmen terhadap pelanggan 

perusahaan tersebut dengan lebih efektif dengan menggunakan gabungan teknik 

gambar ilustrasi, narasi, animasi, dan teks. Perusahaan tidak bisa menggunakan 

ekspresi wajah dan gesture yang bersahabat untuk meyakinkan calon konsumen 

atau pelanggan. Tetapi, sebagai gantinya Perusahaan dapat memanfaatkan gambar, 

file suara, video serta deretan kata-kata untuk berusaha meyakinkan calon 

pelanggan (Prakoso, Arifin, & Sunarti, 2016). Dengan komunikasi secara visual, 

maka informasi yang disampaikan akan menjadi efektif. SMA Institut Indonesia 

telah membuat video company profile yang dapat menyampaikan informasi dan 

berdasarkan hasil uji mendapatkan respon yang baik dan layak sehingga menjadi 

alasan kenapa penggunaan video company profile banyak digunakan pada saat ini.  

Social media memiliki peran penting khususnya strategi dalam 

mempromosikan sebuah produk bagi bisnis kecil maupun besar. Informasi dalam 

social media dapat membantu proses branding kepada target konsumen yang tepat. 

Dengan target konsumen yang tepat diharapkan memberikan keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan dalam social media. Dengan teknologi yang cukup 
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memadai di dunia digital sekarang tentunya hal ini sangat membantu sekali. Social 

media berpotensi untuk meningkatkan target konsumen dan volume penjualan, 

sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal dan konsisten (Priambada, S. 2015). 

Café Mochimaco Malang telah melakukan promosi di berbagai social media dan 

terbukti memiliki pengaruh yang signifikan (Prakoso et al., 2016).  

Brownies Town merupakan salah satu kuliner kue online di kota Batam 

yang melayani pelanggan dengan online dalam penjualan kuliner atau makanan 

melalui jasa pengiriman. Brownies town berlokasi di Jalan Palem Ratu No.18 Bukit 

Indah Sukajadi. Brownies Town masih mempromosikan produknya dengan cara 

konvensional berupa informasi yang disalurkan secara visual dan nonvisual dari 

satu pihak ke pihak lain dan masih belum memiliki media promosi berupa video 

company profile yang dapat disebarkan secara mudah dan luas.  

Berdasarkan pada latar belakang di atas, video company profile akan 

dirancang dengan tujuan untuk membantu proses pengenalan kuliner kue ke 

masyarakat sekitar di Batam. Penulis akan membuat dan mengimplementasikan 

video company profile yang berisi informasi tentang Brownies Town dan membuat 

laporan kerja praktek dengan judul “Perancangan dan Implementasi Video 

Company Profile Sebagai Media Promosi pada Brownies Town”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam merancang video company profile pada Brownies 

Town adalah:  

1. Merancang video company profile Brownies Town yang memberi 

informasi tentang sejarah singkat terbentuknya Brownies Town, visi dan 

misi, keunggulan dan produk yang ditawarkan oleh Brownies Town. 
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2. Perancangan video company profile diimplementasikan di Brownies 

Town yang akan diunggah ke social media seperti Instagram, Facebook 

dengan durasi 1 menit. 

3. Video akan di rekam menggunakan kamera DSLR Canon EOS 70D. 

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

1.3 Tujuan Proyek 

Kerja Praktek ini berjudul “Perancangan dan Implementasi Video Company 

Profile Sebagai Media Promosi pada Brownies Town” yang memiliki tujuan antara 

lain:  

1. Merancang sebuah media promosi berupa video company profile yang tidak 

dimiliki oleh Brownies Town sehingga dapat mempromosikan layanan dan 

produk yang disediakan menggunakan video company profile. 

2. Sebagai salah satu pra-syarat kelulusan Kerja Praktek dan Strata 1 (S-1). 

3. Sebagai bentuk pembuktian atas kemampuan mahasiswa dalam 

mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan dalam dunia 

kerja. 

4. Sebagai kesempatan penulis untuk berkontribusi secara nyata pada 

masyarakat khususnya pada Brownies Town. 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir dari Kerja Praktek ini adalah sebuah video company profile  

Brownies Town lalu akan di distribusikan melalui media sosial Instagram.  
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1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dari Kerja Praktek ini, antara lain:  

1. Manfaat bagi Brownies Town 

Sebagai media untuk meningkatkan reputasi bisnis dan menarik lebih 

sehingga banyak konsumen maupun calon pembeli dengan 

menyebarluaskan video company profile tersebut. 

2. Manfaat bagi konsumen 

Dapat mencoba dan mengenal lebih dalam mengenai kuliner Brownies 

Town. 

3. Manfaat bagi penulis 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dan daapat 

mempraktekkan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan 

berlangsung dan kemudian agar tercipta keseimbangan antara teori dan 

praktek. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat secara 

singkat:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan secara ringkas tentang latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat 

proyek dan sistematika pembahasan.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori dari hasil penelitian sebelumnya serta 

informasi lainnya yang relevan sebgai dasar dalam penulisan 

laporan ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini akan menguraikan tentang identitas perusahaan, struktur 

organisasi, aktivitas operasional dan system yang digunakan untuk 

menjalani kegiatan-kegiatan operasinal perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang diterapkan untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama 

proses pencapaian tujuan penelitian. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas tentang data yang telah diperoleh dari 

sumber, perancangan alat, sistem dan proses editing dalam 

pembuatan video. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini akan menjelaskan hasil dari perancangan yang sudah disusun 

dan proses implementasinya. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari semua isi laporan yang terdiri 

atas kesimpulan dan saran. 


	BAB I  PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Ruang Lingkup
	1.3 Tujuan Proyek
	1.4 Luaran Proyek
	1.5 Manfaat Proyek
	1.6 Sistematika Pembahasan


