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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media merupakan sarana penyampaian pesan atau informasi yang 

mengandung unsur komunikasi grafis seperti teks dan gambar, sehingga dapat 

terbaca oleh indera penglihatan (Maimunah, Manalu, & Kusuma, 2017). Video 

merupakan penggabungan dari beberapa elemen yang saling berhubungan satu 

sama lain untuk menghasilkan sebuah video atau film yang memiliki cerita atau 

tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya (Prasetyo & Setyadi, 2017).  

Media video dapat berarti media dalam elektronik yang efektif dan 

efisien dalam menjalankan fungsinya. Pada penelitian Swari & Lakoro, (2016) 

menambahkan penyajian melalui media audio visual dirasakan dapat memberikan 

service yang bagus untuk target audience, disebabkan oleh info yang diberikan 

dan disebarkan langsung tertuju ke pendengar dan penglihat. 

Video promosi dianggap efektif memiliki nilai plus daripada media 

promosi lainnya, karena mempunyai daya jangkau yang ruang lingkupnya lebih 

luas, memperlihat objek yang lebih realistis, dan juga bisa diaplikasikan di media 

sosial digital, contohnya situs media sosial Youtube contoh kasusnya video 

promosi Pasar Seni Tradisional Kumbasari (Kurniawan & Wahyurini, 2016). 

Menurut Aris, Saputra, Macario, Maulana, & Mustaqim (2015) promosi 

merupakan alasan utama dari berhasil atau tidaknya sebuah program pemasaran. 

Walaubagaimanapun, jika produk dan jasa yang ditawarkan memang memiliki 

kualitas yang bagus dan fungsinya bagus untuk konsumen, tetapi tidak diketahui 

oleh konsumen tetap saja tidak akan ada pembelian produk atau jasa tersebut.
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Hotel Sahid Batam Center merupakan hotel bintang tiga yang terletak di 

pusat Kota Batam. Hotel Sahid Batam Center termasuk hotel yang senior di 

Batam dan sudah berdiri selama 9 tahun. Namun dengan pertumbuhan ekonomi 

yang lambat dan tingginya kompetisi di industri perhotelan di Batam membuat 

manajemen Hotel Sahid Batam Center merasa perlu untuk menggunakan strategi 

pemasaran  yang lebih menarik. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik 

untuk memberikan solusi pada masalah ini, sehingga penulis mengambil judul 

“Perancangan dan Implementasi Video Promosi Hotel Sahid Batam Center”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Dalam perancangan proyek video penulis ini juga mempunyai batasan 

sehingga pembahasan di laporan ini terfokus ke topik, diantaranya adalah: 

1. Perancangan video promosi ini hanya berisikan fasilitas dan kamar 

yang ada pada Hotel Sahid Batam Center. 

2. Video promosi ini digunakan agar strategi pemasaran hotel lebih 

menarik.  

3. Video ini akan didistribuksikan melalui media video YouTube.  

4. Aplikasi yang digunakan adalah Adobe Premier Pro CS6. 

5. Kamera yang digunakan adalah Sony A6000. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari Kerja Praktek dengan judul “Perancangan Dan Implementasi 

Video Promosi Hotel Sahid Batam Center” ini memiliki tujuan antara lain:  
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1. Menghasilkan Video Promosi pada Hotel Sahid Batam Center yang 

dapat digunakan untuk menyebarkan luaskan informasi tentang hotel 

Sahid secara baik dan tepat kepada target pasar. 

2. Menjadi kesempatan penulis untuk mengimplementasikan ilmu 

pengetahuan yang telah dipelajari melalui universitas di dunia kerja. 

3. Menjadi salah satu syarat penulis agar dapat lulus program Strata 1 

jurusan Sistem Informasi Universitas Internasional Batam. 

4. Menjadi media bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman kerja. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Output atau keluaran dari kerja praktek ini adalah sebuah media promosi 

berupa video iklan yang akan digunakan oleh Hotel Sahid Batam Center dan 

didistribusikan ke masyarakat melalui media sosial Youtube. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek ini untuk Hotel Sahid Batam Center  

diantaranya adalah:  

1. Bagi Perusahaan 

Untuk mempromosikan Hotel Sahid Batam Center kepada 

wisatawan dan masyarakat Batam tentang fasilitas-fasilitas yang 

ditawarkan oleh Hotel Sahid Batam Center dan untuk memberikan 

strategi pemasaran yang menarik bagi Hotel Sahid Batam Center. 

 

 

Ian Danov, Perancangan dan Implementasi Video Promosi Hotel Sahid Batam Center, 2018 
UIB Repository©2018



4 
 

Universitas Internasional Batam 
 

2. Bagi Akademisi 

Meningkatkan ilmu pengetahuan dari mahasiswa dan mahasiswi 

serta membantu pengembangan ilmu di akademisi. 

3. Bagi Penulis 

Dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam penggunaan 

sofware. 

4. Bagi Masyarakat 

Untuk membantu masyarakat dalam mengetahui fasilitas-fasilitas 

yang tersedia pada Hotel Sahid Batam Center. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian 

yang dibuat secara singkat, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab pendahuliuan ini lebih menjelaskan hal yang 

memlatarbelakangi terbentuk proyek, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

  Pada BAB II ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi bahan 

referensi penulis terhadap penelitian ini dan landasan teori yang 

berkaitan dengan perancangan video sebagai media promosi Hotel 

Sahid Batam Center. 
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BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Penjelasan pada bab ini memuat tentang identitas perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan dan sistem yang digunakan 

perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. 

BAB IV METODOLOGI 

 Di bab keempat  lebih banyak dijelaskan mengenai metode yang 

diterapkan untuk mengimplementasikan penelitian dan 

pengembangannya. 

BAB V  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

  Pada bab ini berisi analisis data yang diperoleh dari pengumpulan 

data pada tiap modul rancangan serta kendala yang dihadapi dalam 

Multimedia proses implementasi dan perancangan dari video yang 

akan diimplementasikan. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

 Di bab ini berisi implementasi video yang sudah dirancang dan 

dibuat serta pembahasan yang telah diuji coba dan kondisi setelah 

pengimplementasian berlangsung. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan yang berisi 

kesimpulan dari penulis dan saran terhadap peneliti yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 
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