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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Company profile sangat dibutuhkan untuk sarana promosi dan pembangunan citra 

sebuah perusahaan. Sarana promosi dan pembangunan citra sebuah perusahaan ini 

dapat berupa presentasi, media kertas atau juga video. Sebuah company profile 

yang dibuat dengan format video berfungsi sebagai bahan perkenalan, presentasi, 

maupun display untuk pameran. Dengan adanya video company profile ini, klien 

maupun masyarakat akan mendapatkan informasi secara umum tentang 

perusahaan tersebut (Wahana Komputer, 2008, hlm.8).  

 Video company profile yang dibuat singkat, padat, jelas, lengkap dan 

menarik akan membantu penontonnya menjadi tidak cepat bosan dan melihat 

video tersebut hingga akhir. Sampai pada saat ini, seringkali banyak orang yang 

kurang mengetahui tentang apa itu Desain Komunikasi Visual (DKV), karena 

itulah video company profile DKV UMN ini dibuat dalam rangka membantu 

bagian marketing UMN dalam memberikan informasi serta mempromosikan 

DKV UMN. Karena betujuan mengenalkan DKV UMN, maka informasi dalam 

video ini harus dapat tersampaikan dan dimengerti oleh penontonnya, yaitu 

remaja, dengan baik. Untuk mengetahui apakah video company profile DKV 

UMN ini efektif dalam menyampaikan informasi mengenai DKV UMN, penulis 

tertarik melakukan penelitian mengenai respon penonton terhadap video company 

profile DKV UMN. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana respon penonton terhadap video company profile DKV UMN? 

1.3. Batasan Masalah 

Penonton dibatasi pada target audience yaitu remaja yang berumur 15-18 tahun 

dan merupakan siswa SMA kelas 12. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Untuk melihat respon penonton terhadap video company profile DKV UMN. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat bagi penulis : untuk mengetahui apakah informasi video company profile 

DKV UMN dapat tersampaikan dengan baik.  

Manfaat bagi orang lain : untuk mengetahui informasi mengenai DKV UMN. 
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