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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian “Perancangan dan Implementasi Video Company Profile 

Sebagai Media Promosi PT. Customade Costume and Merchandise” 

menggunakan metode penelitian terapan. Oleh karena itu tujuannya untuk 

mempromosikan dan memperkenalkan produk yang dihasilkan PT. Customade 

Costume and Merchandise. Konsep utama dari penelitian yaitu teorema bawah 

dan benefitnya dapat secara langsung dirasakan. Penelitian terapan bertujuan 

untuk membuat output dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manusia maupun 

personal atau grup 
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Penelitian melingkupi video khususnya video profil perusahaan, dalam 

pembuatan video dan suara diperlukan data-data yang akurat. Maka dari itu, 

dilakukan metode pengumpulan data yaitu perekaman video.  

Aplikasi yang akan digunakan untuk perancangan video profil 

perusahaan tersebut yakni: Adobe Premiere dan Adobe Photoshop. Adobe 

Premiere berguna sebagai software pengeditan video yang telah direkam seperti 

penggabungan video-video yang terpisah serta memasukkan efek-efek yang 

merupakan notif untuk para penonton seperti tulisan, tanda-tanda dan lain-lain. 

Adobe Photoshop berguna sebagai software untuk menyunting foto-foto yang 

akan dimasukkan ke dalam video profil perusahaan, agar foto-foto yang diambil 

dapat terlihat lebih menarik untuk publik. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut ini merupakan beberapa cara yang akan dipakai sebagai metode 

pengumpulan data untuk merancang video profil perusahaan PT. Customade 

Costume and Merchandise, yaitu: 

4.2.1 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pengumpulan 

data yang diperlukan di lapangan secara langsung (Liem, Erandaru, 

& Pratama Sutanto, 2015). Tahap ini dilakukan untuk pemantapan 

dan pengumpulan data seperti foto costume, video lokasi dan 

elemen-elemen penting dilokasi perusahaan secara langsung agar 

dapat dimasukkan ke dalam video supaya terlihat lebih menarik 

bagi para penonton maupun publik.  Observasi ini dilakukan 
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karena dalam pembuatan video company profile dibutuhkan data 

pendukung yang didapat dari pengamatan dan pengumpulan data. 

 

4.3 Proses Rancangan 

Untuk membuat suatu video company profile diperlukan tahap-tahap 

tertentu supaya video tersebut dapat diselesaikan secara tepat dan memenuhi 

syarat-syarat ataupun standar yang ditentukan sesuai kebutuhan perusahaan, 

tahap-tahap tersebut akan ditampilkan pada sistem flowchart pada Gambar 2: 

 

Gambar 1.Flowchart Proses Perancangan 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Tahap produksi kerja praktek bersangkutan dibagi menjadi tiga tahapan 

yaitu: 
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1. Tahap Persiapan 

Tahap awal dalam pelaksanaan kerja praktek, penulis 

mengobservasi, melakukan survey dan mendapatkan topik dari 

kerja praktek. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pengumpulan data dan informasi yang akan diolah sehingga 

dapat mengimplementasikannya dengan bagus dan tepat. 

3. Tahap penilaian dan pelaporan 

Tahap final dari kerja praktek dimana penulis menyusun laporan, 

mengevaluasi, serta penilaian kerja praktek terhadap atasan 

perusahaan dan penilaian tim dosen dalam bentuk sidang kerja 

praktek dan pengumpulan hardcover ke BAAK. 

Tabel 1.Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Tahapan 
Maret 2018 April 2018 Mei 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Perencanaan             

Shooting             

Editing             

Bab 1, 2, dan 3             

Bab 4, 5, 6 dan 7             

Client Confirmation             

Finishing             
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