
 
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Menyajikan serta menyampaikan informasi dapat melalui banyak cara, 

salah satunya dengan menggunakan media video. Video adalah kumpulan gambar 

mati yang dibaca secara berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu 

sehingga menghasilkan sistem gambar hidup yang bergerak dan saling berurutan 

(Wibowo, Romika, & Ryana, 2017). Video dapat digunakan sebagai media 

promosi. Didalam video mencakup beberapa unsur diantaranya teks, audio, 

gambar, dan animasi sehingga pemanfaatan video sebagai media promosi 

dianggap lebih menarik (Sunarya, Kusumaninggar, & Syahputra, 2017).  

Company profile adalah suatu gambaran mengenai sebuah perusahaan 

yang dapat disajikan melalui beberapa media, yang memiliki tujuan untuk 

menyampaikan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

perusahaan tersebut (Laksono, Lasiman, & Nala Damayanti, 2013). Salah satu 

pemanfaatan multimedia adalah memvisualisasikan company profile dalam 

bentuk video (Sutrisno & Aziz, 2014). Manfaat company profile dalam sebuah 

perusahaan yaitu dapat digunakan sebagai media penyampai informasi mengenai 

perusahaan kepada karyawan maupun konsumen, juga dapat digunakan sebagai 

media pemasaran produk kepada konsumen. 

PT Leebrothers Advertising adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa percetakan. PT ini berdiri sejak bulan April 2015 hingga sekarang. Adapun 

jasa yang ditawarkan oleh PT. Leebrothers advertising yaitu percetakan spanduk, 
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banner, baliho, brosur, stiker, kartu nama, pamflet, plang nama, neon box dan 

flyer. Serta pemasangan umbul-umbul, papan nama dan stiker. 

Belum adanya media untuk menampilkan citra perusahaan dan media  

untuk mempromosikan produk dan jasa yang dapat di buat PT. Leebrothers 

Advertising membuat PT ini kesulitan dalam menampilkan produk dan jasa nya 

kepada pelanggan. Sehingga berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan solusi 

berupa pembuatan video company profile yang berjudul “Perancangan dan 

Implementasi Video Company Profile PT. Leebrothers Advertising” 

1.2 Batasan masalah 

Batasan masalah merupakan ruang lingkup cakupan proyek yang berguna 

untuk dijadikan pedoman sehingga penulis dapat mengetahui perkembangan dari 

proyek. Pada proyek yang dibuat penulis, adapun batasan masalahnya yaitu:  

1. Dalam video ini memuat data umum PT. Leebrothers Advertising. 

2. Dalam video ini memuat jasa dan produk yang ditawarkan dan 

hasil dari produk yang pernah dibuat. 

3. Video ini ditujukan kepada pelanggan dan calon relasi PT. 

Leebrothers Advertising. 

4. Video ini didistribusikan melalui Youtube. 

5. Dalam proses editing menggunakan software After Effect CC 2015, 

Premiere Pro CC 2015 dan Corel Draw X7. 

1.3 Tujuan Proyek 

Kegiatan kerja praktek yang berjudul “perancangan dan implementasi 

video company profile PT. Leebrothers Advertising” memiliki tujuan sebagai 

berikut: 
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1. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh PT. Leebrothers Advertising dengan merancang dan 

mengimplementasikan video company profile untuk PT. 

Leebrothers Advertising 

2. Mengimplementasikan dan mempraktekkan ilmu yang telah penulis 

pelajari di Universitas Internasional Batam 

3. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S1) 

4. Sebagai kesempatan penulis untuk dapat berkontribusi dan 

berperan secara nyata di PT. Leebrothers Advertising 

1.4 Luaran Proyek 

Proyek kerja praktek ini menghasilkan video company profile yang akan 

diimplementasikan dan didistribusikan melalui Youtube. 

1.5 Manfaat Proyek 

Dalam pengerjaan kerja praktek ini memiliki beberapa manfaat, baik 

untuk penulis maupun PT. Leebrothers Advertising, yaitu:  

1. Bagi perusahaan  

PT. Leebrothers Advertising memiliki media promosi dalam bentuk 

video sehingga lebih memudahkan kegiatan promosi kepada 

pelanggan dan calon relasi. 

2. Bagi Akademisi 

Manfaat kerja praktek ini dari segi akademisi adalah dapat 

menambah pengetahuan mahasiswa dan mengembangkan ilmu 

akademisi yang berkaitan dengan perancangan suatu media 

promosi berbasis video sesuai dengan teori yang telah dipelajari 
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dan hasil implementasi yang dilakukan di dunia kerja. Dan juga 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan kerja 

praktek. 

3. Bagi Penulis 

Mengembangkan kemampuan penulis dalam menggunakan 

software dan meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan 

rancangan projek  seperti yang diinginkan oleh perusahaan.  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada laporan kerja praktek ini terdiri dari 7 

(tujuh) bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan berisi pembahasan tentang latar belakang 

masalah pembuatan proyek, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dari proyek, manfaat dari proyek dan sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Di bab ini menjelaskan tinjauan pustaka dari penulis terdahulu 

yang menjadi bahan acuan bagi penulis dalam penyusunan laporan 

dan landasan teori yang berkaitan dengan perancangan video 

company profile. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab gambaran umum perusahaan ini berisi penjelasan mengenai 

identitas perusahaan yang dijadikan tempat kegiatan kerja praktek 
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berlangsung, struktur organisasi dari perusahaan dan sistem yang 

telah digunakan perusahaan guna mendukung kegiatan operasional. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab metodologi ini berisi penjelasan metode yang dipakai 

pada saat pengimplementasian serta pengembangan dari proyek ini.  

BAB V  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi analisis data yang diperlukan dalam proses 

perancangan dan implementasi video company profile. Di bagian 

ini juga dijelaskan storyboard dari video company profile 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Di bab implementasi ini berisi hasil atau pengimplementasian dari 

video company profile yang sudah dibuat berdasarkan rancangan 

awal, serta pembahasan hasil uji coba dan kondisi setelah 

pengimplementasian berlangsung. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penyusunan laporan ini. 

Memuat kesimpulan yang didapat dari hasil implementasi proyek. 

Dan saran untuk pengembangan proyek ke depannya.
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