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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Jaringan internet merupakan salah satu contoh kebutuhan sehari-hari, tidak 

sedikit dari masyarakat diseluruh dunia yang menggunakan jaringan internet untuk 

mengakses sosial media dan informasi-informasi menarik dan bahkan mencari 

kebutuhan sehari-hari (Martha & Rinaldi, 2017). Dari hal diatas dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan penggunaan fasilitas internet adalah suatu bentuk inovasi yang 

ditandai dengan berbagai layanan yang sangat berguna dalam membantu kehidupan 

masyarakat, mulai dari informasi, iklan atau promosi, akses data, bisnis, ekonomi, 

dan komunikasi (Soegijanto & Lestari, 2016). 

Dewasa ini informasi tidak cukup hanya melalui teks dan grafik saja, namun 

mencakup kelengkapan teks, grafik, animasi, gambar, suara dan video. Dan 

gabungan informasi diatas telah diaplikasikan pada berbagai bidang, salah satunya 

yaitu bidang promosi (Ningrum & Kuswardani, 2017). Komunikasi dalam 

pemasaran sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan 

keberadaannya di hadapan publik, agar masyarakat mengetahui dan terbujuk untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan (Rohman, 2014). 

Profil perusahaan berfungsi sebagai media komunikasi dan alat pemberi 

informasi tentang perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan, dan 

merupakan sarana untuk memperkenalkan perusahaan dengan berbagai media 

yang ada (Soegijanto & Lestari, 2016). Media promosi sebagaimana video profil 
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perusahaan dapat diupload ke media sosial melalui aplikasi Youtube, Instagram 

atau Facebook.  

PT. Bintang Sempurna Indonesia adalah perusahaan yang memberikan 

layanan di bidang jasa perhotelan yang juga dikenal sebagai De Best Hotel, telah 

berdiri sejak tahun 2012. Beroperasional selama enam tahun, media promosi yang 

digunakan untuk mempromosikan Hotel De Best yaitu melalui media cetak berupa 

spanduk. Media elektronik digunakan adalah jaringan sosial berupa Facebook dan 

Instagram, aplikasi internet berupa Pegipegi, Traveloka dan Agoda, dan website 

dengan link www.debesthotel.com. Media promosi yang digunakan Hotel De Best 

sekarang adalah spanduk yang dipasang di depan kanopi Favorite Massage & Spa 

Family. Media elektronik yang digunakan oleh Hotel De Best bertujuan untuk 

mengenalkan hotel ke calon konsumen yang berada di luar kota ataupun luar negeri. 

Media promosi yang digunakan Hotel De Best dalam menyampaikan informasi 

kepada masyarakat masih sangat simple dan tradisional yaitu berupa tulisan dan 

beberapa foto. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Hotel De Best sangat 

memerlukan media promosi yang lebih menarik dan inovatif dari media promosi 

sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk merancang dan membuat sebuah 

media promosi dalam bentuk video profil perusahaan dengan judul “Perancangan 

dan Implementasi Video Company Profile pada De Best Hotel”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Batasan masalah yang dibahas dalam kerja praktek ini yaitu sebagai berikut: 

 



 

 
Universitas Internasional Batam 

Charles Aristo, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile pada De Best Hotel  

UIB Repository©2018 

 

 

1. Tempat penelitian di Hotel De Best. 

2. Pembuatan media video profil perusahaan ini diterapkan pada keberadaan, 

keadaan, dan fasilitas Hotel De Best. 

3. Pendistribusian video profil perusahaan yang telah dibuat melalui youtube. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan perancangan video profil perusahaan pada Hotel De Best adalah: 

1. Membantu Hotel De Best dalam mempromosikan jasa yang disediakan dan 

memberikan image bagus kepada calon pelanggan Hotel De Best melalui 

perancangan video profil perusahaan. 

2. Menciptakan media promosi atau video profil perusahaan yang dapat 

meningkatkan promosi terhadap hotel baik dalam kota maupun diluar kota 

hingga keluar negeri. 

3. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jenjang Strata 1 gelar Sarjana 

Komputer.  

4. Sebagai bentuk pembuktian kemampuan mahasiswa di dalam dunia kerja, 

terutama di Hotel De Best. 

 

1.4 Luaran Penelitian 

 Luaran penelitian atau proyek yang akan dimunculkan yaitu sebuah video 

profil perusahaan yang berisikan gambaran produk, dan layanan yang ditawarkan 
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oleh Hotel De Best. Proyek ini akan ditempatkan di website dan media sosial seperti 

Youtube. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian kerja praktek ini setelah diimplementasikan video 

profil perusahaan tersebut yaitu : 

1. Bagi perusahaan  

Video profil ini akan menjadi media untuk mengenalkan dan mempromosikan 

perusahaan baik kepada masyarakat yang berada di kota Batam maupun diluar 

kota. 

2. Bagi akademisi  

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa terhadap video 

profil perusahaan dan mengembangkan ilmu akademisi mengenai sosial media, 

multimedia, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk observasi dan 

perancangan kerja praktek selanjutnya. 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menggunakan 

perangkat lunak dalam merancang penelitian dan menyusun profil perusahaan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika pembahasan yang akan diterapkan ke dalam membahas laporan 

ini yaitu: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek, dan sistematika pembahasan 

yang berupa penjelasan singkat dari isi setiap bab. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi rangkuman singkat tentang semua materi terkait yang 

terdapat di dalam berbagai referensi. Pada bab ini berisi teori, temuan, 

hasil penelitian sebelumnya, dan informasi lain yang relevan sehingga 

dapat dijadikan sebagai referensi dasar melakukan pelaksanaan topik 

kerja praktek. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, uraian mengenai aktivitas kegiatan operasional, dan sistem 

yang digunakan perusahaan. 

BAB IV  : METODOLOGI 

Bab ini menguraikan desain, metode yang akan digunakan dalam 

menjawab permasalahan proyek, dan untuk mencapai tujuan proyek, 

serta tahapan proyek secara singkat, rinci, dan jelas. 

BAB V : ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas secara rinci analisis data yang diperoleh dari 

perusahaan yang akan diterapkan dalam pembuatan video profil 
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perusahaan, konsep desain serta proses pembuatan video profil 

perusahaan.  

 

BAB VI : IMPLEMENTASI 

Bab ini terdiri dari uraian implementasi sistem yang telah dibuat 

berdasarkan rancangan yang telah dilakukan, memuat pembahasan 

tentang sistem yang telah diuji coba, dan kondisi setelah implementasi. 

Bab ini juga menampilkan desain dari video. 

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil akhir laporan 

kerja praktek dan saran yang merupakan hal yang ditentukan selama 

proses kerja praktek dan merupakan hal yang perlu ditindaklanjuti oleh 

pengguna atau objek peneliti. 
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