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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam pembuatan Video Company Profile PT. Citra Garda Internusa, penulis 

harus mengetahui tentang perusahaan dan kebutuhan dari PT Citra Garda 

Internusa dengan menganalisis client brief, dan creative brief. Teknik editing yang 

diterapkan dalam pembuatan video sangat berpengaruh untuk perusahaan dalam 

memperkenalkan tentang perusahaan dan bidang jasa perusahaan sehingga setiap 

informasi dapat tersampaikan di dalam sebuah video company profile PT. Citra 

Garda Internusa.  

Penulis menggunakan beberapa teknik montage yang dapat digunakan 

untuk video company profile yaitu : Metric montage, rhythmic montage, dan 

intellectual montage. Teknik montage yang digunakan oleh penulis berpengaruh 

dalam video company profile PT. Citra Garda Internusa, dengan tujuan penulis 

untuk menyampaikan informasi yang singkat dan jelas tentang perusahaan, serta 

kebutuhan perusahaan. Setiap teknik dasar dari montage diterapkan oleh penulis 

sehingga dari setiap montage yang digunakan mempunyai tujuan dan maksud 

untuk penggunaan teknik tersebut kedalam sebuah video company profile. 
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5.2. Saran 

Jika ingin melakukan sebuah produksi film/video corporate kita harus memahami 

dan mengetahui beberapa tahap berikut seperti melakukan Survei terlebih 

mengenai perusahaan, tentang perusahaan, apa yang perusahaan butuhkan. 

Sebelum melakukan sebuah produksi pembuatan video corporate harus 

diperhatikan tahap berupa pra-produksi, produksi, hingga pasca produksi. Agar 

pembuatan video company profile berjalan dengan baik. 

Dalam pembuatan video company profile harus benar benar memahami 

dan mengerti tentang dan apa yang dibutuhkan oleh perusahan. Seorang editor 

harus bisa menggunakan setiap teknik yang digunakan akan cocok untuk 

digunakan ke dalam video. 
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