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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Bisnis pakaian telah berkembang pesat dari sejak dahulu. Dimana 

anak muda di Bandung lebih sering menghabiskan waktu mereka bersama 

teman-teman di pusat perbelanjaan  untuk berbelanja barang seperti 

pakaian. 

Di Indonesia khususnya Jawa Barat merupakan salah satu provinsi 

yang memiliki daya tarik untuk bidang fashion. Hal ini ditunjukan dengan 

sebutan kota bandung merupakan kota yang terpilih sebagai salah satu 

destinasi favorit di kawasan Asia. Hal yang paling menarik bagi wisatawan 

adalah karena Bandung merupakan tempat yang memiliki daya tarik 

fashion yang beraneka ragam, menarik dan unik. 

Tetapi tidak semua bisnis pakaian di Bandung banyak 

pengunjungnya, seperti toko pakaian yang tidak banyak pengunjungnya 

disebabkan oleh lokasi toko yang kurang strategis, dalam segi promosi nya 

yang kurang serta jenis atau model pakaiannya yang kurang disukai 

pengunjung. Exotic Indonesia adalah salah satu merek sekaligus toko 

pakaian di Bandung yang berlokasi di jalan Babakan Sari, Kiaracondong 

yang menjual berbagai jenis pakaian, tetapi toko ini lebih mengutamakan 

jenis pakaian olahraga seperti jersey sepakbola, futsal, dan lainnya. 

Kendala dari toko Exotic Indonesia ini adalah banyaknya saingan 

dari toko - toko disekitar lainnya yang sudah berjalan lebih dahulu 

sehingga membutuhkan video company profile untuk memberi informasi 

dan untuk menarik pengunjung agar berkunjung ke toko Exotic Indonesia 

ini. 
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1.2 PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH 

1.2.1 PERUMUSAN MASALAH 

 Dalam menentukan masalah yang akan dirumuskan, dalam Video 

Company Profile agar masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami 

apa yang ada di dalam toko tersebut secara mendetail. 

1. Bagaimana memperkenalkan produk yang ada di toko? 

2. Bagaimana cara agar masyarakat dengan mudah mengenali toko 

tersebut? 

 

1.2.2 PEMBATASAN MASALAH 

Dalam ruang lingkup pembatasan masalah ini akan lebih 

difokuskan agar pembahasan yang disampaikan lebih terarah dari 

permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembahasan masalah 

tersebut adalah : 

1. Menambah pemasaran 

• Online 

• Video Company Profile 

2. Mempersembahkan Video Company Profile kepada masyarakat. 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1.3.1 MAKSUD 

1. Merancang video “Company Profile Mengenai Pengembangan 

Bisnis Pakaian”. 

2. Mengenalkan toko yang mudah dikunjungi kepada masyarakat. 

 

1.3.2 TUJUAN 

1. Memproduksi sebuah Video Company Profile yang baik sehingga 

dapat di terima client dan juga masyarakat. 

2. Mampu menyampaikan pesan untuk masyarakat tentang isi yang ada 

di dalam toko Exotic Indonesia. 

 

1.4 MANFAAT TUGAS AKHIR MULTIMEDIA 

Manfaat yang diperoleh dalam pembuatan Video Company Profile adalah 

sebagai berikut: 

 

1.4.1 MANFAAT INTERNAL 

 Menerapkan pengetahuan dan teori yang didapat diperkuliahan 

dengan kondisi nyata. 

 Mempersiapkan diri pada dunia kerja dan lingkungan masyarakat. 

 

1.4.2 MANFAAT EXTERNAL 

 Memperkenalkan segala sisi dari isi toko Exotic Indonesia 

 Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh 

tentang toko Exotic Indonesia 
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1.5 ALUR KERJA  

 

No Aktifitas Keterangan 

1 Brief 1 Menentukan konsep serta menentukan angle 

pengambilan stock shot 

2 Research Mencari referensi tentang pembuatan Video 

Company Profile yang baik agar diterima client 

dan masyarakat 

3 Brief 2 Menentukan ide dan konsep yang akan diambil, 

menentukan cerita, storyboard dan tempat 

4 Produksi Memulai tahap produksi dengan memulai proses 

pengambilan gambar untuk Video Company 

Profile 

5 Finishing Menggabungkan semua video lalu memasukkan 

efek-efek dan backsound agar membuat video 

lebih menarik 

6 Export Proses terakhir yaitu rendering 

Tabel 1.5. Alur Kerja 
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1.6 SISTEMATIKA  PENULISAN 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I Pendahuluan akan dibahas mengenai “Video Company Profile toko 

Exotic Indonesia” berdasarkan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan 

Pembatasan Masalah, Tujuan, Manfaat Tugas Akhir Multimedia, Alur 

Kerja, dan Sistematika Penulisan 

 

BAB II ANALISIS MASALAH 

Bab II  Analisis Masalah akan mengurai konsep-konsep teori dan landasan 

ilmu pengetahuan kepada konsep penelitian guna menjawab pertanyaan 

penelitian. Berisi mengenai konsep-konsep hasil diskusi ilmiah, wawancara 

dengan para ahli, pengamatan observasi, data-data lapangan, literatur jurnal 

penelitian sebagai penelitian. 

 

BAB III PEMBAHASAN MASALAH 

Bab III Pembahasan Masalah mengurai mengenai teknik-teknik dalam 

melakukan penelitian dengan menjabarkan terperinci tentang konsep 

penelitian, Rancangan Penelitian, Strategi Penelitian, Proses Pra Produksi 

dan Produksi. 

 

BAB IV RINCIAN TUGAS 

Dalam Bab IV Rincian Tugas berisikan cakupan teknis pengerjaan, 

Identifikasi tugas dan contoh visual. 


