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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Pada skripsi Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan metode tentang 

pengumpulan materi yang akan dipakai dalam pengerjakan proyek Tugas Akhir 

yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keinginan client pada video company 

profile PT. Gaharu Kreasi Mandiri. Dalam sebuah konsep yang telah dikembangkan 

oleh creative director dengan ketepatan dan sesuai keinginan client. Tugas Akhir 

ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis hasil observasi lapangan, 

wawancara dan studi pustaka.  

Penulis fokus kepada penelitian Tugas Akhir dalam pembuatan naskah 

dengan menggunakan kalimat informasi yang tepat, jelas, dan dapat dimengerti. 

Agar memberikan informasi tentang perusahaan PT. Gaharu Kreasi Mandiri dan 

membangun kepercayaan kepada audiens. Dengan ini penulis mempersiapkan 

konsep yang telah dikembangkan oleh creative director dalam creative brief 

sebagai acuan pembuatan naskah video company profile yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan client agar tujuan dalam penelitian pembuatan naskah 

video company profile dapat tersampaikan dengan baik dan tepat dalam 

menginformasi tentang perusahaan. 

Penulis dan creative director melakukan obervasi dalam pembuatan video 

company profile PT. Gaharu Kreasi Mandiri dengan cara mengamati dan melihat 

keadaan lapangan seperti sketsa dan foto di PT. Gaharu Kreasi Mandiri untuk 
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melengkapi data-data sebagai nara sumber informasi yang dibutuhkan oleh penulis 

sebagai acuan dalam pembuatan naskah yang sesuai dengan citra perusahaan yang 

akan ditampilkan dalam video company profile PT. Gaharu Kreasi Mandiri. 

 Latar Belakang Perusahaan 

PT. Gaharu Kreasi Mandiri sudah berdiri sejak 2014, bergerak dan melayani di 

bidang sipil (civil and steel construction), furniture dan interior desain. PT. Gaharu 

Kreasi Mandiri adalah salah satu konsultan yang berpengalam dalam bidang 

industry yang memberikan solusi bagi para pelanggan. PT. Gaharu Kreasi Mandiri 

memiliki tujuan yang sangat dipegangan teguh dalam menjaga kepercayan para 

pelanggan untuk menghasilkan desain proyek sesuai dengan keinginan para 

pelanggan.  

Kunci utama dalam kesuksesan dari PT. Gaharu Kreasi Mandiri adalah 

selalu mengedepankan kepuasan dan kebahagiaan para pelanggan dengan hasil 

karya desain yang memiliki kualitas tinggi. Seiring perkembangan jaman PT. 

Gaharu Kreasi Mandiri ingin berkembang sangat pesat dan berguna bagi 

masyarakat dan bangsa. Salah satu brand target yang telah dicapai oleh PT. Gaharu 

Kreasi Mandiri adalah interior rumah sakit, restaurant, dan residential. PT. Gaharu 

Kreasi Mandiri memiliki brand character tersendiri seperti pemilihan bahan 

material, kecepatan dalam mengerjakan dan hasil produk yang berkualitas tinggi.  

 Posisi Penulis 

Pada Tugas akhir ini posisi penulis adalah sebagai seorang copywriter yang 

berperan untuk membuat naskah video company profile. Seorang copywriter perlu 
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mengetahui tentang informasi mengenai perusahaan dan hal apa saja yang menjadi 

kebutuhan perusahaan yang akan ditampilkan pada video company profile. Maka 

naskah yang dibuat harus mencapai tujuan yang akan disampaikan dalam video 

company profile untuk mempermudah audiens menerima informasi perusahaan. 

Menurut Madjadikara (2005) Informasi dalam naskah mengenai suatu produk dan 

jasa akan dibuat sesuai client brief yang dijelaskan secara rinci oleh client dengan 

tulisan yang bersifat confidentail, tujuan dari informasi yang diberikan oleh client 

untuk menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan dalam produk agar informasi 

ini menjadi acuan untuk creative director mengembangkan konsep pembuatan 

video company profile (hlm. 12).  

 Menurut Madjadikara (2005) dalam satu tujuan penulisan naskah video 

comapny profile, penulis harus memilih kata-kata yang tepat sehingga audiens 

mengerti dan jelas dengan produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan dalam 

pesan video company profile. Copywriter dan tim produksi harus mengetahui 

tentang kelebihan produk dan jasa yang dimilik pesaing dengan cara 

menganalisisnya, akan menjadi sulit bagi copywriter dan tim produksi dalam 

membuat video company profile bila tidak mengetahui produk dan jasa pesaing. 

Tim produksi tidak bisa membuat audiens yakin dan membangun kepercayaan 

audiens dengan produk dan jasa yang dimilik perusahaan (hlm. 28). 

 Tahapan Kerja 

Sebagai seorang copywriter harus bertanggung jawab dengan naskah dan hasil 

gambaran dari video company profile. Maka karena itu penulis mempunyai peran 
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penting dalam pembuatan video company profile. Berikut tahapan kerja yang 

dilakukan oleh copywriter dan tim produksi: 

1. Menentukan Perusahaan Sebagai Client: 

Langkah pertama yang dilakukan oleh tim produksi adalah menentukan perusahaan 

yang akan menjadi client dalam pembuatan video company profile.  

2. Client Meeting: 

Pada langkah ini penulis dan tim produksi bertemu dengan client untuk mengetahui 

kebutuhan dan keinginan client yang akan dicapai tujuan dalam pembuatan video 

company profile PT. Gaharu Kreasi Mandiri. Penulis diberi tahu apa saja hasil yang 

mereka kerjakan dan penulis diijinkan untuk melihat proses pengerjaan proyek 

yang sedang berlangsung.  

3. Wawancara Dengan Client: 

Tahapan selanjutnya adalah wawancara pada tahapan ini penulis melakukan 

wawancara untuk mengetahui data-data yang dimiliki perusahaan dan untuk 

memastikan informasi dari client. Informasi yang telah didapatkan oleh client dapat 

menjadi kebutuhan dan keinginan perusahaan dalam pembuatan video company 

profile. 

4. Penentuan S.W.O.T PT. Gaharu Kreasi Mandiri 

S.W.O.T PT. Gaharu Kreasi Mandiri yang telah dianalisis oleh penulis dan tim 

produksi dengan menggunakan data-data yang sudah ada: 
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Table 3.1 S.W.O.T Perusahaan PT. Gaharu Kreasi Mandiri. 

No. Kategori Penjelasan 

1 Strength a. PT. Gaharu Kreasi Mandiri memiliki gaya 

atau karakter dalam setiap karya desain 

interior yang simple dan minimalis. 

b. Proses pengerjaan yang memetingkan 

kulitas dalam pemilihan bahan material 

yang sesuai dengan strandar SNI. 

c. Kecepatan waktu pengerjaan sesuai 

dengan timeline yang telah disepakati oleh 

pelanggan. Sehingga pelanggan merasa 

puas dengan kinerja kerja perusahaan. 

d. Menggunakan tenaga manusia dalam 

setiap pengerjaan hasil karya desain 

interior. 

2 Weakness a. Belum memiliki media promosi 

b. Memperkenalkan perusahaan kepada 

pelanggan hanya sebatas dari mulut ke 

mulut saja. 

c. Penulis dan tim produksi bersedia 

membuatkan media promosi dalam bentuk 

video. 
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3 Opportunity a. Maju dan berkembang pesat dengan 

kekonsistenan yang selalu dipegang teguh 

PT. Gaharu Kreasi Mandiri. 

b. Menjaga Kecepatan waktu pengerjaan 

sesuai dengan timeline yang telah 

disepakati oleh pelanggan. 

e. Menjaga Proses pengerjaan yang 

memetingkan kulitas dalam pemilihan 

bahan material yang sesuai dengan 

strandar SNI. 

c. Kesempatan besar untuk menjadi 

perusahaan terbaik bagi pelanggan. 

4 Threats a. Perusahaan kesulitan dalam mencari 

tenaga manusia yang ahli sesuai dengan 

gaya dan etos kerja PT. Gaharu Kreasi 

Mandiri. 

 

5. Brainstorming: 

Memasuki tahapan selanjutnya yaitu menentukan konsep. Proses ini berawal dari 

keputusan bersama tim produksi tentang konsep yang akan dibuat dalam proyek 

video company profile. Penulis dan creative director bekerjasama dalam 

mengembangkan konsep dan mencari acuan visual untuk pembuatan video 

company profile, menurut Wibowo (1997) sebelum melakukan penyusunan naskah 
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untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh client dalam 

menyampaikan informasi, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu agar data-data 

yang didapatkan melalui client menjadi lebih akurat dalam menyampaikan 

informasi (hlm.88-89). 

6. Pengajuan Konsep Kepada Client: 

Pada tahapan ini penulis dan tim produksi mengajukan konsep yang telah 

dikembangkan. Kemudian client akan menyetujui konsep yang telah di 

presentasikan oleh creative director dengan tema yang membahas kecepatan proses 

kerja, pemilihan bahan material dengan kualitas tinggi yang berstandar SNI dan 

menonjolkan hasil desain interior yang dimiliki oleh PT. Gaharu Kreasi Mandiri 

seperti desain yang simple dan minimalis. 

7. Pembuatan Naskah: 

Tahapan ini penulis melakukan pembuatan naskah dengan melalui penulisan draft 

naskah yang pertama dan melakukan penulisan draft-draft yang telah di revisi yang 

beberapa kali mengikuti perubahaan dengan pertimbangan ketentuan konsep yang 

diinginkan oleh client. Penulisan naskah menggunakan data-data dan hasil 

wawancara telah didapatkan oleh client. Dari data hasil survey lapangan hasil dan 

proses pengerjaan yang dimiliki perusahaan, Naskah yang dibuat adalah naskah 

dalam bentuk naskah video audio, dalam pembuatan naskah penulis akan 

menggabungkan kebutuhan untuk mencapai keinginan client dengan konsep yang 

telah diberikan oleh creative director. 
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 Acuan Visual 

Penulis memilih acuan video company profile Natuzzi dan Kayunara dalam 

membuat naskah video company profile PT. Gaharu Kreasi Mandiri. Sebagai 

berikut acuan visual yang digunakan:  

 

Gambar 3.1 Acuan Visual Natuzzi 

 

 Natuzzi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang desain furniture 

interior yang berada di Negara Itali dan Kayunara adalah sebuah perusahaan yang 

juga bergerak dibidang desain furniture dengan berbahan dasarkan kayu, 

perusahaan Kayunara berada di Negara Indonesia yaitu tepatnya berada di Jakarta. 
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Gambar 3.2 Acuan Visual Kayunar


