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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah melatih kemampuan dan 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah dalam dunia kerja 

di sebuah perusahaan yaitu UPTI MAMIN dan Kemasan. Hal ini dilatar belakangi 

oleh minimnya pengalaman dalam dunia kerja nyata. 

Sebuah perusahaan sangat membutuhkan sebuah media dimana perusahaan 

tersebut dapat memperkenalkan dirinya dan mempromosikan produknya dengan 

tujuan untuk mendekati segmen pasar baru yang penting dalam pertumbuhan 

bisnis suatu perusahaan. Dalam artikel yang ditulis oleh Studio Pelangi dalam 

websitenya (http://www.studiopelangi.com), mengatakan bahwa di era digital saat 

ini media yang efektif sebagai sarana untuk memperkenalkan suatu perusahaan 

adalah video company profile. Perusahaan dapat menggunakan company profile 

sebagai media presentasi. 

Sebuah company profile yang baik, informasi yang disajikan harus relevan 

untuk segmen sebagai target yang dituju dan juga memberikan gambaran tentang 

etos perusahaan serta prinsip-prinsipnya. Sebuah company profile juga seharusnya 

memiliki konsep tersendiri yang mencerminkan perusahaan tersebut. Oleh karena 

itu sebuah company profile harus dapat mewakili dari suatu perusahaan.  

http://www.studiopelangi.com/
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UPT I MAMIN dan Kemasan adalah perusahaan yang melayani IKM yang 

bergerak di bidang makanan dan minuman untuk mendapatkan pelayanan tentang 

makanan, minuman, dan kemasan. Sampai saat ini UPT I MAMIN dan Kemasan 

belum mempunyai video company profile. Oleh karena itu dibuatlah company 

profile tentang UPT I MAMIN dan Kemasan. Company profile yang dibuat 

adalah company profile dengan format video dalam bentuk animasi yang 

menggabungkan image, font, photo, dan video. Penggunaan animasi pada 

company profile secara umum mempunyai beberapa keuntungan yaitu dapat 

menampilkan produk dalam desain yang bervariasi, menyampaikan pesan yang 

sulit, dan menjadikan presentasi bisnis lebih menarik. 

Tujuan dari pembuatan company profile ini adalah sebagai media presentasi 

UPT I MAMIN dan Kemasan yang dikemas dalam bentuk animasi untuk 

membangun citra UPT I MAMIN dan Kemasan bagi segmen yang dituju.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara membuat animasi company profile? 

2. Bagaimana membuat animasi company profile yang komunikatif? 
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1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, batasan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Company profile yang berupa animasi 2D.   

2. Company profile berdurasi minimal 3 menit. 

 

1.4  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Kerja Praktik ini adalah membuat animasi 

company profile yang kreatif serta komunikatif tentang UPT I MAMIN dan 

Kemasan. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam Kerja Praktik ini adalah: 

1. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pembuatan animasi 

company profile. 

2. Menambah portfolio pribadi. 

 

1.6 Pelaksanaan 

Kerja Praktik ini dilaksanakan dalam periode 7 Juli 2014 – 7 Agustus 2014, 

di UPT I MAMIN dan Kemasan Disperindag Jawa Timur, dengan jadwal kerja 

Senin – Jumat pada pukul 07.00 – 17.00 WIB. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja praktik ini dilampirkan dengan susunan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, pelaksanaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori yang menjadi dasar dalam 

pembuatan animasi company profile. 

BAB III METODOLOGI PERANCANGAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang metodologi dan perancangan karya 

yang dikerjakan dalam kerja praktik ini. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan 

misi, lokasi perusahaan, serta logo dan makna dari perusahaan. 

BAB V IMPLEMENTASI KARYA 

Dalam bab ini merupakan implementasi karya yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini akan disampaikan simpulan serta saran oleh penulis sebagai 

akhir dari pengerjaan laporan kerja praktik. 

 


