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BAB V 

                                             PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Account executive dalam pembuatan video tutorial perizinan student service 

Universitas Multimedia Nusantara berperan penuh untuk meyakinkan klien atas 

kerja sama dalam produksi. Account Executive bertanggung jawab atas jalannya 

proses pra produksi sampai paska produksi.  

 Penulis melakukan pertemuan dengan klien agar mendapatkan 

permasalahan dalam student service UMN. Permasalahan tersebut menjelaskan 

bahwa banyak mahasiswa/i UMN yang merasa kesulitan dengan perizinan dalam 

bidang akademinya. Selain itu penulis mempunyai tugas mengurus schedule, 

budget, client brief, persiapan lokasi dan peminjaman alat. Schedule berfungsi 

untuk mengatur ketepatan waktu dalam produksi, sedangkan budgeting adalah 

pendanaan yang berfungsi mengelola keuangan dalam produksi. Client brief 

berfungsi sebagai pendorong hal yang diinginkan oleh klien untuk tujuan 

perusahaan.  

 Account Executive merupakan orang yang berperan penting dalam proses 

pelaksanaan produksi video tutorial dari awal hingga akhir, serta berperan sebagai 

penanggung jawab dalam proses produksi video. Karena seorang Account 

Executive mempunyai kemampuan untuk mewakili keinginan klien dan 

menerjemahkan kepada bagian-bagian dari agency. 
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5.2 Saran 

Selain mempelajari dan menguasai teknik untuk menjadi seorang Account 

Executive kita harus memerhatikan jalannya proses produksi. Dalam produksi 

Account Executive mengalami banyak masalah seperti kehilangan komunikasi 

dengan rekan karena kurangnya hubungan yang baik. Dalam sebuah produksi 

akan banyak hal yang memungkinkan hilangnya komunikasi dengan rekan 

produksi, maka lakukanlah controlling agar menjaga hubungan yang 

menghasilkan kelancaran dalam sebuah produksi.  

 Bagi Universitas Multimedia Nusantara disarankan agar memperbanyak 

buku-buku tentang video tutorial dan advertising untuk mahasiswa/i UMN yang 

akan melakukan proses Tugas Akhir. 

 Video tutorial ini akan menjadi acuan mahasiswa/i Universitas Multimedia 

Nusantara agar mereka bisa melakukan tata cara perizinan dalam masalah 

akademiknya. Melalui media video tutorial akan lebih mudah dipelajari oleh 

mahasiswa/i UMN karena video tutorial melibatkan media audio visual untuk 

menjelaskan tentang  pengajaran bagi seorang yang mempelajarinya.  
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