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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebuah perusahan pasti akan melakukan hubungan dengan pihak lain, seperti 

perusahaan atau instansi lain, pembeli, dan lainnya. Sebelum terjadi hubungan itu 

maka sebuah perusahaan perlu mengetahui latar belakang atau bagaimana 

perusahaan yang akan dihadapinya telah berjalan. Hal ini dapat dicapai dengan 

melihat profil dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penyampaian profil 

perusahaan menjadi sangat penting untuk menginformasikan identitas sebuah 

perusahaan. 

Di dalam sebuah video profil perusahaan terdapat informasi tentang 

perusahaan tersebut yang ingin disampaikan kepada target penontonnya. Beberapa 

hal yang sering muncul dalam video profil adalah sejarah perusahaan, produk, 

kelebihan dari perusahaan, prestasi yang telah dicapai, dan kesan atau pesan dari 

konsumer, karyawan, maupun pemilik dari perusahaan itu. Hal–hal tersebut dapat 

saja dianggap tidak menarik bagi sebagian orang. Dalam menyampaikan hal–hal 

yang bersifat kaku tidak dapat menggunakan cara penyampaian yang biasa saja 

untuk menyampaikannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara untuk 

menyampaikan informasi dengan menarik. 

Menurut Sweetow (2011) penggunaan media online sebagai sarana untuk 

menampilkan video menjadi sangat umum, dan akses online sudah mudah untuk 
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dijangkau (hlm. 1). Dengan semakin mudahnya menggunggah pada media online, 

maka dibutuhkan cara menyampaikan video secara singkat, dan jelas. 

Seorang copywriter memiliki peran yang penting dalam pembuatan video 

profil. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menjadi copywriter dalam 

pembuatan video profil ini. Penulis akan membahas mengenai hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan naskah, pemilihan kata dan kalimat, dan cara 

menyampaikan informasi. 

 Rumusan Masalah 1.2.

Bagaimana pembuatan naskah video profil DKV UMN dengan konsep dinamis 

untuk target pasar siswa SMA? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis membatasi masalah yang akan 

dibahas pada: 

1. Tugas seorang copywriter dalam pembuatan naskah video profil 

2. Pemilihan kalimat dan kosakata dalam penulisan naskah 

3. Pemilihan cara menyampaikan informasi 

4. Video profil DKV yang akan diunggah ke website UMN (umn.ac.id/dkv). 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Video profil dengan konsep dinamis yang diunggah pada website dapat 

menyampaikan informasi Program Studi DKV secara jelas dan menarik kepada 

siswa SMA. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari Tugas Akhir ini bagi penulis adalah dapat mengetahui pembuatan 

video profil, dan cara pembuatan naskah video profil. Manfaat bagi pembaca 

laporan ini adalah dapat mengetahui bagaimana cara penulisan naskah video profil 

untuk website, serta hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis naskah 

video profil. Manfaat bagi universitas adalah memiliki video profil untuk Program 

Studi Seni & Desain. 
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