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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Multimedia adalah kombinasi dari suara, gambar, teks, seni, video, 

animasi, transmisi atau manipulasi pada digital yang dapat disalah artikan juga 

dikendalikan (Munir, 2014). Dalam video ini, gambar adalah bingkai yang 

diproyeksikan secara mekanis dalam bingkai persegi lensa proyektor, yang 

mencerminkan kengerian gambar real-time (Azhar Arsyad, 2014).  

Menentukan strategi kreatif itu diperlukan seni dan ilmu pengetahuan luas 

yang berkaitan dengan periklanan, sehingga dapat menghasilkan iklan yang 

efektif dan beranfaat. Iklan harus dibuat secara kreatif yaitu orisinil, berbeda, 

baru, dan tidak terduga. Selain itu, iklan juga harus strategis dan sesuai dengan 

tempat yang diiklankan, target utama iklan yaitu ditujukan kepada audiance. Dan 

memenuhi tujuan iklan tersebut. Iklan yang efektif bisa dikatakan sukses karena 

pesan iklan memiliki informasi yang jelas, tepat dan padat yang disampaikan 

melalui media iklan yang ditujukan kepada audience di waktu yang tepat 

(Nurfebiaraning, 2016). 

Menurut Liu, SF dkk. (2014) tidak cukup untuk menampilkan informasi 

kepada media yang dituju untuk menarik perhatian pada produk karena konsumen 

hanya dapat membayangkan dan mempengaruhi keputusan untuk membeli produk 

tersebut. 
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Bucket Coffee Batam adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi 

yaitu berada di Ruko Town House BCL Blok I Batu Besar Nongsa, dan sampai 

saat ini masih membutuhkan media promosi. Dikarenakan daerah yang ditempati 

Bucket Coffee saat ini bisa dikatakan belum banyak dikenali oleh masyarkat luas. 

Bucket Coffee Batam hanya mengandalkan spanduk, brosur dan informasi secara 

lisan saja. 

Kesimpulan permasalahan di atas adalah merancang sebuah media atau 

video promosi yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat luas terutama 

anak muda dan penikmat kopi yang ada di batam agar dapat mengetahui, 

mempelajari, dan menikmati kopi yang ada di Bucket Coffee Batam dan lebih 

mengenal daerah yang ditempati oleh Bucket Coffee saat ini. Maka dari itu, 

penulis akan melakukan implementasi di Bucket Coffee kota Batam yang berjudul 

“Implementasi Video Iklan Sebagai Media Promosi Untuk Bucket Coffee 

Batam”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Untuk membahas topik ini lebih jelas, yang akan kita diskusikan dalam 

tugas ini yaitu: 

1. Perancangan video yang akan dilakukan yaitu media promosi yang 

akan dilirik oleh calon pembeli dan masyarakat. 

2. Perancangan video sebagai media promosi di Bucket Coffee Batam 

lokasi toko dan produk-produk yang dimiliki oleh Bucket Coffee 

Batam seperti berbagai Jenis kopi, bakery, dan menu lain sebagainya. 

3. Video akan didistribusikan melalui media Facebook. 
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1.3  Tujuan Proyek 

Bentuk KP yang berjudul Implementasi Video Iklan sebagai Media 

Promosi di Bucket Coffe Batam ini yang bertujuan antara lain: 

1. Menyelesaikan permasalahan yang ada di Bucket Coffee Batam 

dengan pembuatan video dalam bentuk iklan untuk media promosi. 

2. Kesempatan penulis membuat atau mempraktekkan ilmu yang telah 

dipahami di Universitas Internasional Batam 

3. Sebagai syarat kelulusan strata 1 (S-1) 

 

1.4  Luaran Proyek 

 Hasil dari kerja praktek ini yaitu sebuah promosi dalam bentuk video iklan 

yang akan di implementasikan untuk social media Bucket Coffee Batam berupa 

Facebook. Di dalam video ini mencakup lokasi serta kontak yang dapat 

dihubungi. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

 Salah satu manfaat yang di dapat dari Kerja Praktek ini untuk pribadi, 

umum, dan juga untuk perusahaan itu, di antaranya: 

1. Untuk Perusahaan 

Meningkatkan jumlah calon pembeli atau penikmat kopi dan 

meningkatkan daya saing terhadap toko lain. Meningkatkan 

pengetahuan masyarakat luas tentang jenis kopi yang ada di Bucket 

Coffee. 

2. Untuk Akademisi 
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Menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi mahasiswa juga 

meningkatkan ilmu akademi tentang perancangan media promosi 

dalam bentuk video yang telah di pelajari dan bentuk penerapan pada 

perusahaan. Dan dapat juga di jadikan untuk bahan referensi pada 

penyusunan laporan bagi peneliti kedepannya. 

3. Untuk Penulis 

Menambah kemampuan penulis dalam menggunakan software dan 

juga perancangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 

1.6  Sistematika Penulis 

Agar mempermudah penulisan dalam memahami kerja praktek ini, maka 

dari itu penulisannya dibuat sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan dalam laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka sebagai bahan 

pertimbangan penulis terhadap penelitian dan landasan teori yang 

akan berkaitan dengan perancangan video iklan untuk media 

promosi di Bucket Coffee Batam. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membuat tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional, dan sistem yang 

digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. 

BAB IV  METODOLOGI 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode yang diterapkan 

untuk mengimplementasikan penelitian dan pengembangannya. 

 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membuat analisis data yang diperoleh dari pengambilan 

data di setiap modul rancangan ataupun keseluruhan sistem 

terintegrasi, perancangan alat atau sistem, dan kendala 

implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari rancangan video iklan yang 

telah dibuat meliputi metode yang akan diterapkan dalam editing 

dan shooting. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi laporan, yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. 
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