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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Senapan angin adalah senjata yang menggunakan prinsip peumatik yang 

menembakkan peluru dengan menggunakan tenaga udara atau sejenis gas tertentu. 

Senapan angin biasanya digunakan untuk olahraga dan berburu binatang kecil 

seperti burung, kelinci, babi hutan dan tupai, ukuran peluru yang dipakai biasanya 

juga tidak terlalu besar yaitu ukuran kaliber .177 atau 4,5 mm dan 5,5 mm 

biasanya terbuat dari bahan timah. 

Produksi senapan angin  dalam berkembangnya sangat dipengaruhi oleh 

faktor sosial pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Harga bahan 

baku memperoduksi mempengaruhi harga jual, semakin bagus kualitas bahan 

baku yang digunakan dalam proses produksi, tentu akan menghasilkan senapan 

dengan kualitas premium pula. Harga jual senapan angin dengan kualitas 

premium yang tinggi sepadanya dengan yang ditentukan masyarakat sebagai 

konsumennya. 

MGsport sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengrajin senapan angin , yang berkolasi di jl.h.amin Kampung Galumpit rt.02/16 

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan Bekasi hadir dengan penawaran 

produk yang mengedepankan kualitas dalam proses pembuatannya. MGsport 

menawarkan bahan yang ramah lingkungan, namun tetap memasarkan dengan 

harga yang terjangkau, sehingga dapat bersaing untuk mendapatkan tempat di 

pasaran. MGsport sejauh ini memiliki dua cabang produksi dan satu pemasaran, 

memiliki jumlah presentase konsumen yang sebagian besar adalah para hobi dan 

professional jumlahnya lebih stabil dari tahun ke tahun. 

Kendala yang dihadapi oleh MGsport dalam industri senapan angin dalam 

masyarakat, khususnya para pengrajin senapan angin lain terlalu banyak 
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persaingan, sebagian besar masyarakat mempercayai produk hanya dengan mulut 

kemulut tidak ada promosi dengan cara lain dan masyarakat lebih mengenal 

produk luar negri, sehingga mgsport membutuhkan media promosi yang berbeda. 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Membuat company profile yang baik haruslah tepat sasaran, sehingga 

masyarakat, dapat mengenal dan mempercayai mgsport. 

 

1.2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu: 

 Bagaimana membuat visualisasi yang tepat secara konsep dan ide kreatif 

dalam menanamkan kekuatan brand product MGsport kepada masyarakat 

lus. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Proses perumusan masalah yang telah ditentukan, kemudian menentukan 

fokus permasalahan, sehingga dapat ditentukan pembatasan masalahan yang tepat 

diantara lain : 

 Company profile dibuat untuk memajukan perusahaan dalam bentuk video, 

company profile ditambahkan tracking yang diterapkan pada bagian video 

tertentu. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Company profile MGsport mempunyai maksud dan tujuan, sebagai salah 

satu media informasi atau media promosi MGsport dan mengenalkan tempat 

produksi brand product MGsport. 
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1.3.1 Maksud 

Tugas akhir dengan judul video company profile MGsport mempunyai 

maksud sebagai berikut: 

1. Membuat suatu media visual video company profile MGsport yang efektif 

dan efisien. 

2. Membuat sebuah karya visual yang berbasis multimedia baik dari sudut 

pandang akademis maupun industri multimedia. 

3. Membuat company profile yang dibutuhkan klient 

Rancangan company profile MGsport dalam bentuk media digital akan diuraikan 

secara lengkap dan kompertensif. 

 

1.3.2 Tujuan 

Rancangan company profile MGsport dalam bentuk visualisasi yang 

diimplementasikan pada media digital tersebut memiliki beberapa tujuan penting, 

antara lain: 

 Dapat mempraktekan dan merealisasikan ilmu yang didapat selama di 

bangku perkuliahan. 

 Dapat menambah wawasan, pengalaman dan rasa percaya diri dalam 

pembuatan video company profile MGsport 

 Memajukan perkembangan pemasaran dalam media promosi 

 Dapat memajukan persaingan dalam pemasaran  

 Lebih terkenal luas di pasaran. 

 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Tugas akhir multimedia yang mengangkat tema tentang pembuatan video 

company profile MGsport memiliki sisi manfaat, seperti manfaat internal 

(akademik) dan eksternal (profesi). 

 

 

 

 



4 
 

    

1.4.1 Manfaat Internal 

Pembuatan video company profile MGsport ini bertujuan untuk dapat 

memberi manfaat secara akademik, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi referensi sebagai mahasiswa selanjutnya yang mengambil tugas 

akhir 

2. Memberikan ilmu pengetahuan, khususnya desain komunikasi visual, 

melalui penerapan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama masa 

perkuliahan. 

3. Memberikan wacana tentang pembuatan video company profile kepada 

sesama mahasiswa dkv, khususnya desain multimedia. 

 

1.4.2 Manfaat Ekternal 

Pembuatan video company profile MGsport ini dibuat untuk dapat 

memberi manfaat secara eksternal, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai media promosi guna meingkatkan konsumen dan menambah 

omset dengan merangkul kerjasama dengan pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

2. Sebagai media informasi yang memaparkan kelebihan dan keunggulan 

MGsport. 

3. Sebagai media edukasi bagi bagi pembeli dan sebagai syarat akan adanya 

event. 

 

1.5 Ruang Lingkup Perancangan 

1. Konsep company profile yang bernama “media brand product MGsport” 

untuk informasi perusahaan dan promosi perusahaan 

2. Teknis perancangan/pengerjaan mulai dari profile perusahaan sampai 

dengan produk keunggulan perusahaan 

3. Output dari konsep company profile akan berbentuk video 
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1.6 Alur Kerja 

Brief 1  menentukan konsep company profile yang akan dibuat. 

Research mencari referensi company profile yang akan dibuat mencari 

sejarah dan isi-isi untuk video dengan mengacu konsep company 

profile yang telah di pilih. 

Brief 2  setelah melakukan search, lalu menentukan ide dan konsep 

company profile, apa yang akan ditanyangkan, pembuatan story 

board dan software yang digunakan. 

Produksi setelah brief 2, lanjut ke pengerjaan . 

Finishing menggabungkan semua elemen video dan dubbing yang telah 

dibuat lalu lanjuut tahap editting 

Export  setelah semua selesai, lanjut ke proses export file. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

    

1.7 Pemberi Tugas 

Perusahaan MGsport air gun sebagai memberi tugas dan penanggung 

jawab atas pembuatan video company profile ini yang memiliki data organisasi 

sebagai berikut: 

 Nama organisasi : MGsport air gun 

 Bidang usaha  : Pembuatan dan penjualan senapan  

Alamat perusahaan : Jl.H.Amin Kampung.Galumpit RT.02/16 Cileunyi 

Kecamatan.Cileunyi Kabupaten.Bandung 

Telepon : (022) 7793282 

Nama : Mumu Mutaqin 

Jabatan/posisi : Pemilik 

Handphone : +62 89656017812 

 

 

Gambar 1 Perusahaan MGSport 

sumber:  dokumentasi penulis 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistemmatika penulisan tugas akhir mengenai pembahasan pembuatan 

video company profile MGsport ini antara lain: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang, pengertian senapan, 

perkembangan senapan dan latar belakang perusahaan yang 

ada di MGsport dan membahas tentang maksud dan tujuan 

permasalahan. Seiring dengan perkembangannya dunia 

bisnis khusunya pengrajin senapan angin MGsport ingin 

membuat media promosi yang berbeda diantara perusahaan 

atau pengrajin senapan angin lainnya. 

 BAB II DATA DAN PRINSIP PERANCANGAN 

Bab ini secara rinci membahas tentang penjelasan-

penjelasan tentang teori yang mendukung dalam penelitian 

serta tentang teori yang mendukung dalam penelitian serta 

diaplikasikan dalam melakukan pembuatan video company 

profile ini.  

 BAB III KONSEP PERANCANGAN 

Pembahasan yang diuraikan pada bab ni adalah 

menerangkan tentang konsep, ide, storyboard, storyline dan 

menjelaskan bagaimana proses pembuatan video company 

profile. 

BAB IV PENUTUP DAN KESIMPULAN 

Bab ini menjelaskan secara spesifik tentang cakupan 

pengerjaan, manfaat dan tujuan pembuatan video company 

profile MGsport. Selain itu bab ini juga menjadi penutup. 


