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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring meningkatnya kemajuan teknologi saat ini, media konvensional 

sebagai sarana menyampaikan informasi kepada publik, sudah mulai tergeser 

dengan media informasi yang memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana 

penyampaiannya. Komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat 

dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memrosesnya sesuai 

dengan program yang tersimpan dimemorinya, dan menghasilkan output berupa 

informasi [1]. 

Multimedia merupakan salah satu kemajuan Teknologi Komputer saat ini 

Multimedia merupakan pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggambungkan teks, grafik, audio, video, dan animasi dengan menggabungkan 

link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, 

berkreasi dan berkomunikasi [2]. 

Saat ini, banyak instansi yang menggunakan media Multimedia untuk 

menginformasikan tentang keberadaan instansi tersebut. Salah satu media 

Multimedia yaitu video, Video merupakan media yang paling lengkap, karena 

video mempunyai unsur gerak, visualisasi yang nyata, gambar, suara, dan juga 

banyak unsur musik dalam satu unit atau yang disebut juga dengan Multimedia, 

untuk dapat mencapai masyarakat luas, sebuah lembaga membutuhkan sosialisasi 

atau promosi [3]. Salah satunya adalah dengan menggunakan video Company 

Profile yang pada saat sekarang ini sedang berkembang. Dimana, video Company 

Profile dapat diartikan sebagai sebuah paparan dan penjelasan mengenai sebuah 

lembaga pendidikan seperti sejarah, visi dan misi, status saat ini, dan tujuan masa 

depan dalam dunia pendidikan. 

 

https://widuri.raharja.info/index.php/KP1014465147#cite_note-Sutabri.2CTata._2012._.E2.80.9CKonsep_Sistem_Informasi.E2.80.9D.Yogyakarta:_Andi_Offset.-2
https://widuri.raharja.info/index.php/KP1014465147#cite_note-Sutabri.2CTata._2012._.E2.80.9CKonsep_Sistem_Informasi.E2.80.9D.Yogyakarta:_Andi_Offset.-2
https://widuri.raharja.info/index.php/KP1014465147#cite_note-Sutabri.2CTata._2012._.E2.80.9CKonsep_Sistem_Informasi.E2.80.9D.Yogyakarta:_Andi_Offset.-2
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Dalam penelitian dari Muhammad Watsik Dzawinnuha mengatakan 

dengan adanya video Company Profile mempunyai banyak keuntungan yaitu 

sebagai media promosi dan dokumentasi lebih efektif dan meningkatkan citra 

suatu Perusahaan atau Lembaga tersebut. Dari penelitian yang dilakukan 

Muhammad Watsik Dzawinnuha memiliki kesamaan dari segi tujuan penulis 

yaitu menjadikan video Company Profile sebagai sarana Promosi dan 

dokumentasi guna meningkatkan citra STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

Sekolah Tinggi STMIK Atma Luhur merupakan salah satu sekolah tinggi 

di Pangkalpinang yang dalam promosi penyampaianya masih menggunakan cara 

konvensional seperti penyebaran brosur atau sepanduk ke tempat umum dan 

membagikannya langsung kemasyarakat. Kelemahan yang diperoleh dengan 

menggunakan brosur adalah kurangnnya informasi yang dapat diterima 

masyarakat. Hal ini, disebabkan oleh brosur tidak dapat menampung informasi 

yang banyak karena luas kertas terbatas sehingga hanya dapat menampung 

beberapa informasi saja. Berbeda dengan video Company Profile yang dapat 

menampung semua informasi yang lebih banyak dalam waktu yang singkat. 

Selain itu, brosur juga kurang menarik perhatian dibandingkan dengan video. 

Dalam hal ini, animasi dan efek dalam sebuah video lebih menarik dibandingkan 

dengan sebuah kertas brosur. 

Maka dari itu, penulis akan membuat design grafis yang berbasis 

multimedia untuk promosi dengan jenis media cetak, gambar, video untuk 

menyampaikan informasi dan pesan seefektif mungkin tentang Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur Pangkalpinang, seperti 

fasilitas-fasilitas yang dimiliki, lingkungan kampus, ruang belajar, laboratorium, 

dan perpustakaan agar masyarakat yang melihat dapat mengetahui lebih dalam 

lagi tentang Perguruan Tinggi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

 

 

 

 

 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Hasil Wawancara, permasalahan yang timbul antara 

lain : 

1. Media promosi yang ada saat ini dirasakan kurang cukup untuk melakukan 

promosi. 

2. Tidak adanya Video Company Profile STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

3. Tidak adanya perkembangan maupun perubahan pada setiap design grafis 

dari media promosi cetak yang digunakan tiap tahunnya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Kabag Humas dan 

Promosi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang, maka penulis merumuskan 

masalah diantaranya : 

1.   Media promosi apa saja yang cocok untuk mempromosikan STMIK 

Atma Luhur Pangkalpinang? 

2.   Bagaimana merancang Video Company Profile sebagai media promosi 

untuk  memperkenalkan STMIK Atma Luhur Secara Global  ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar tidak terjadi perluasan 

masalah, dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan 

masalah. Adapun Batasan Masalah dalam penelitian adalah sebagai 

berikut:  

a. Pembuatan media promosi dalam bentuk Design Grafis yaitu : 

1) Branding 

- Desain Logo Promosi dan Humas STMIK Atma Luhur 

2) Stationary 

- Desain Kop Surat 

3) Promoting 

- Desain Kalender Meja 
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- Desain Standing X Banner 

b. Pembuatan Video Company Profile. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, penulis merangkum beberapa tujuan 

yang didapatkan dari penelitian ini serta manfaat yang didapatkan oleh 

perusahaan dan masyarakat. Diantaranya yaitu : 

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Membuat rancangan media promosi yaitu design grafis pada STMIK 

Atma Luhur Pangkalpinang. 

b. Membuat Video Company Profile pada STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang untuk Promosi Kampus. 

 

2. Berikut merupakan manfaat yang didapatkan dari penelitian, yaitu : 

a. Manfaat bagi Lembaga 

1) Meningkatkan kualitas STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

2) Sebagai sarana media elektronik untuk mensosialisasikan STMIK 

Atma Luhur Pangkalpinang agar lebih mudah dikenal oleh 

masyarakat umum. 

3) Membuat Media Promosi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

1) Dapat menerima informasi dengan jelas tentang Perguruan Tinggi 

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

2) Dapat memahami dan mempertimbangkan Perguruan Tinggi yang 

tepat untuk calong mahasiswa dan masyarakat luas. 
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1.5  Metode Pengumpulan Data 

Penulis melakukan penelitian dengan cara metode yang efektif yaitu 

dengan mengumpulkan data dan menyajikannya dengan disertai analisa 

yang dapat memperjelas objek yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara: 

1. Wawancara  

Proses wawancara yaitu Bertanya secara langsung dengan 

karyawan dan pemimpin instansi yang bersangkutan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan bidang yang diteliti. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai Kegiatan Promosi di STMIK Atma Luhur yang berkaitan 

dengan perancangan desain media promosi dan pembuatan video 

Company Profile . Berikut adalah tabel proses wawancara :  

 

No. Waktu Narasumber Materi 

1 23 Mei 2017 

Bpk. Wishnu Aribowo 

Probonergoro, M.Kom 

selaku Kabag Promosi 

dan Humas 

 Tentang unsur-unsur logo 
Promosi yang akan dibuat 

 Media Promosi apa saja 
yang cocok untuk Promosi 

STMIK Atma Luhur 

 Isi dan Draf video 

Company Profile 

 

2. 24 Mei 2017 

Bpk. Drs. Harry 

Sudjikianto, M.M., 

M.B.A selaku Ketua 

Pengurus Yayasan 

 

 Visi-Misi STMIK Atma 

Luhur 

 Sejarah STMIK Atma 
Luhur 

 

 

Tabel 1.1 Proses Wawancara 
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2. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengenal tempat dan lokasi STMIK 

Atma Luhur. Dalam prosesnya,. Dalam observasi ini, dilakukan 

kegiatan pengamatan sekaligus pengambilan gambar objek-objek, 

Lingkungan dan kegiatan perkuliahan mahasiswa STMIK Atma Luhur 

sebagai arsip untuk bahan membuat desain media promosi.  

3. Studi Pustaka 

Melalukan penelitian dengan mengumpulkan data pada buku 

referensi dan internet yang  berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini terbagi menjadi beberapa bab yang 

tersusun sebagai berikut : 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan laporan Tugas Akhir. Berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

 

BAB II :  ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Bab ini berisikan tentang sejarah tempat instansi dan 

menjelaskan daftar organisasi tentang tugas dan wewenang yang 

terdapat di dalam instansi tersebut. Teori singkat dan spesifikasi 

mengenai hardware dan software yang digunakan. Teori singkat 

mengenai konsep desain yang disetujui dan hubungan antara 

hardware dan software pendukung dan akan digunakan. 
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BAB III   :   ANALISA SISTEM 

Membahas mengenai objek penelitian yang berisi konsep 

desain, draft dan meteri dari objek yang diteliti. Menjelaskan 

konsep desain dan rancangan umum pembuatan Video Company 

Profile yang akan dibuat atau dikembangkan, dan  analisa objek 

yang berisikan analisa dari objek penelitian. 

 

BAB IV :   IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Bab ini menjabarkan tentang ide dan tema desain berupa 

gambaran desain yang dibuat dan foto benda dari hasil desain 

dalam bentuk nyata. 

 

BAB  V :   PENUTUP 

Bab ini merupakan Bab terakhir yang memuat beberapa 

kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan, selanjutnya akan 

memberikan saran dan langkah perbaikan dari masalah yang 

dihadapi. 

 

 

 

 

 

 


