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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Media promosi merupakan sarana bagi perusahaan dan para pebisnis 

dalam mengkomunikasikan suatu produk atau jasa yang ditawarkan agar dapat 

lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, media promosi 

kini semakin luas dan berbagai perusahaan besar pun saling bersaing agar dapat 

menonjolkan citranya pada publik. Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk 

merancang salah satu media promosi yaitu berupa company profile S2 Cleaning 

sebagai klien PT. Suara Mitra Simpati. 

 Menurut Djamarah ( 1995 : 136 ), media adalah alat bantu apa saja yang 

dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan pengertian promosi menurut Buchari Alma (2006 : 179), Promosi  

adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon 

konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, 

mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen.  

 Sehingga media promosi merupakan alat komunikasi yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan 

memberikan informasi mengenai produk dan jasa. Informasi yang terkandung 

dalam promosi tersebut biasanya adalah bujukan atau mengingatkan kembali 

kepada konsumen tentang produk dan jasa yang ditawarkan. 
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 Menurut Maimunah dkk. (2012 : 284) Company Profile adalah sebuah 

aset suatu lembaga atau perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

suatu image atau citra dari perusahaan untuk menjalin kerjasama dengan relasi 

perusahaan, lembaga dan instansi yang terkait lainnya. Company sendiri 

merupakan perusahaan, maskapai, firma, perseroan, persekutuan, kompi, dan 

rombongan. Sedangkan profile merupakan tampang, penampang dan riwayat. 

 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa company profile 

merupakan gambaran umum mengenai suatu jati diri sebuah perusahaan yang 

berisi keunggulan sebuah perusahaan sehingga orang tertarik untuk melihatnya. 

Company profile dapat berupa cetak, website, video dan aplikasi yang dapat 

menjelaskan tentang bagaimana perusahaan atau organisasi tersebut. 

 Dalam sebuah perusahaan, sebuah company profile memiliki peranan 

yang cukup penting karena merupakan pencitraan dari profesionalitas juga dapat 

merepresentasikan visi dan misi perusahaan atau apa yang ingin ditawarkan 

kepada konsumen. Selain itu manfaat lain dari company profile sebagai sarana 

presentasi adalah dapat mempersingkat pertemuan sehingga klien tidak perlu 

bertanya secara detail tentang profil, visi dan misi perusahaan secara langsung. 

 Dalam company profile, terdapat unsur visual berupa gambar dan teks, 

terlebih lagi jika ditambahkan unsur desain dan layout yang mendukung sehingga 

akan membuat desain company profile terlihat lebih menarik dan dapat membuat 

klien terkesan. Company profile yang kurang menarik akan menimbulkan 

ketidakpercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan terutama penyedia jasa. 
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 PT. Suara Mitra Simpati adalah salah satu perusahaan advertising dengan 

lokasi kantor di Jalan Gayung sari barat No. 47, Surabaya. Perusahaan ini 

bergerak dibidang advertising, komunikasi, serta event organizer. Cikal bakal 

Simpati Grub didirikan oleh 9 orang mantan wartawan Bisnis Suara Indonesia, 

tepatnya pada tanggal 27 Juli 1996. Saat itulah gerbong bisnis yang bernama 

Suara Mitra Simpati atau yang lebih dikenal dengan Simpati Advertising lahir, 

bergerak dalam bidang periklanan. 

 Dari data perusahaan yang diberikan, S2 Cleaning adalah klien dari 

Simpati Advertising dan merupakan  brand dari PT Simpati Karya Utama 

Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa 

kebersihan yang telah berpengalaman dibidangnya. S2 Cleaning menyediakan 

jasa management cleaning service dengan team yang berpengalaman dibidang 

kebersihan dan pemeliharaan gedung serta didukung dengan Cleaning Equipment 

yang ramah lingkungan dengan berbagai kebutuhan, baik untuk perusahaan besar 

maupun kecil diberbagai bidang industri antara lain : perkantoran, klinik/rumah 

sakit, hotel, apartemen/hotel, bank, sekolah/kampus, mall/supermarket, rumah 

makan, pabrik, dll. 

 Untuk dapat menyampaikan visi dan misi serta jasa yang ditawarkan oleh 

S2 Cleaning, maka laporan kerja praktik ini bertujuan untuk merancang desain 

company profile yang menarik sesuai karakteristik perusahaan. Dalam laporan 

kerja praktik ini, company profile yang dibuat adalah company profile cetak.  

 

 



4 
 

 Company profile cetak merupakan jenis yang paling umum dipakai dan 

merupakan media yang paling mudah dan praktis untuk digunakan sebagai alat 

presentasi kepada klien kapanpun dan dimanapun. Company profile jenis ini 

mengutamakan tulisan, gambar serta desain yang menarik. Company profile cetak 

merupakan company profile yang tak lekang oleh waktu.  

(http://www.lumi-one.com/newsfeed/ragam-dan-jenis-company-profile-yang-

berkembang-sekarang-ini/) 

 Sehingga company profile ini dapat menjadi salah satu media promosi 

dari S2 Cleaning. Selain itu, diharapkan dapat mengenalkan citra identitas dari S2 

Cleaning sehingga menjadi perusahaan unggulan sebagai perusahaan penyedia 

jasa kebersihan dan pemeliharaan gedung di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang di dapat yaitu :  

“Bagaimana merancang media promosi berupa company profile S2 Cleaning 

sebagai klien PT. Suara Mitra Simpati ?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dari rumusan masalah di atas, maka ditentukan batasan-batasan 

pemasalahan agar laporan ini lebih terfokus dan tidak meluas. Batasan-batasan 

masalah tersebut antara lain : 

1. Membuat company profile dalam bentuk cetak. 

2. Membuat konsep desain dari company profile. 

3. Implementasi desain dari company profile S2 Cleaning. 

http://www.lumi-one.com/newsfeed/ragam-dan-jenis-company-profile-yang-berkembang-sekarang-ini/
http://www.lumi-one.com/newsfeed/ragam-dan-jenis-company-profile-yang-berkembang-sekarang-ini/
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1.4 Tujuan Perancangan 

 Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan laporan kerja praktik ini 

adalah untuk merancang media promosi berupa company profile S2 Cleaning 

sebagai klien PT. Suara Mitra Simpati. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

 Manfaat teoritis dari perancangan ini adalah dapat menambah 

pengetahuan umum akan pentingnya sebuah company profile dalam 

mempresentasikan visi dan misi perusahaan serta dalam menawarkan produk dan 

jasa. 

 Selain itu, hasil perancangan ini diharapkan menjadi referensi bagi 

masyarakat serta mahasiswa yang ingin mengetahui tentang perancangan media 

promosi berupa company profile. Khususnya dalam pembuatan company profile 

untuk perusahaan S2 Cleaning. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis, perancangan ini diharapkan dapat memberikan 

pengalaman kepada mahasiswa bagaimana kondisi dunia kerja sesungguhnya di 

industri. 

 Selain itu, kerja praktik ini juga memberikan kontribusi kepada S2 

Cleaning dalam pembuatan company profile sebagai media promosinya serta 

dapat menarik minat klien untuk menjalin kerjasama dengan S2 Cleaning. 
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1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Detail Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT. Suara Mitra Simpati ( Simpati Advertising) 

Jasa   : Advertising, Public Relation dan Event organizer 

Alamat   : Jl. Gayungsari Barat No.47, Surabaya 

     Jawa Timur, Indonesia 

Phone   : (031) - 8292 688 

Fax   : (031) - 8292 689 

e-mail   : simpati1996@gmail.com 

 

 Adapun kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di 

PT. Suara Mitra Simpati adalah merancang desain logo, merancang desain  

company profile, membuat layout laporan keuangan serta merancang berbagai 

iklan dan media promosi dari beberapa klien Simpati Advertising. 

 

1.6.2 Periode  

 Periode waktu pelaksanaan kerja praktek yang telah ditentukan adalah 

minimal 160 jam dengan keterangan sebagai berikut:  

Tanggal pelaksanaan   : 27 Juli 2015 – 28 Agustus 2015  

Waktu    : 08.30 – 17.00 WIB 

 

 

 

 

 

mailto:simpati1996@gmail.com
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1.7  Sistematika Penulisan 

 Agar para pembaca dapat memahami dengan mudah persoalan dan 

pembahasannya, maka penulisan dari laporan kerja praktik ini akan dibuat dengan 

sistematika yang terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya terdapat penjabaran 

masalah, yaitu : 

 Pada bab pertama yaitu bab Pendahuluan, akan membahas tentang 

perumusan masalah umum, sehingga nantinya akan diperoleh suatu gambaran 

umum mengenai seluruh penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di dalam bab ini 

akan menyangkut beberapa masalah yang meliputi : Latar belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan dilanjutkan 

dengan Sistematika Penulisan. 

 Pada bab kedua, bab Gambaran Umum Perusahaan, penulis akan 

membahas tentang informasi umum PT. Suara Mitra Simpati, visi dan misi dan 

motto PT. Suara Mitra Simpati, struktur orga.nisasi PT. Suara Mitra Simpati, serta 

jasa yang ditawarkan oleh PT. Suara Mitra Simpati. 

 Pada bab ketiga ini yaitu Landasan Teori akan membahas tentang teori 

penunjang yang diharapkan dapat menjelaskan secara singkat mengenai landasan 

teori yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan laporan ini yang terdiri dari 

beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh ahli. 

 Pada bab keempat yaitu bab Deskripsi Pekerjaan, bab ini berisi tentanng 

metode pelaksanaan kerja praktik dan perancangan company profile. Deskripsi 

pekerjaan mengandung uraian dan bahan atau materi penelitian, alat, tata cara 

penelitian, variabel dan data yang akan dikaji, dan cara analisis yang akan dipakai. 
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 Serta akan membahas tentang implementasi karya yang merupakan hasil 

perancangan selama melaksanakan kerja praktek di PT. Suara Mitra Simpati 

berdasarkan permasalahan dan konsep desain yang telah didapatkan. 

 Pada bab kelima ini yaitu bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. Pada bagian kesimpulan ini akan dijelaskan inti dari seluruh kegiatan 

selama Kerja Praktik, khususnya akan dijabarkan secara singkat dari masalah 

yang diangkat atau yang dikerjakan. Pada bagian saran akan dijelaskan tentang 

rekomendasi dari hasil yang diperoleh selama KP berlangsung. Saran yang 

diajukan harus dalam bentuk saran konstruktif terutama tempat praktek kerja, dan 

sumbangan terhadap IPTEK yang disajikan dalam poin-poin penting 

  


