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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 5.2.

Sebuah video profil merupakan representasi awal dari sebuah perusahaan. Video 

profil berisi informasi awal untuk mengenal sebuah perusahaan. Video profil 

menjadi sangat penting untuk memberikan kesan yang baik atas sebuah 

perusahaan. Oleh karena itu, pembuatan video profil perlu diperhatikan dengan 

serius. 

 Dalam pembuatan naskah video profil hal utama yang menjadi acuan 

adalah keinginan klien yang tercantum pada client brief. Dalam memenuhi 

keinginan klien, riset menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperjelas 

informasi yang dimiliki.  

Memiliki informasi yang lengkap membantu dalam proses penulisan 

naskah. Dengan mengetahui target pasar, seorang copywriter dapat menentukan 

pemilihan kalimat dan kosakata yang tepat. Penggunaan kata-kata yang tepat 

dapat membantu menarik perhatian dari penonton dan tidak membuat penonton 

bosan. 

 Pemanfaatan media penyampaian informasi dapat membantu memberikan 

informasi yang banyak dalam waktu yang singkat. Pemilihan cara menyampaikan 

informasi yang tepat juga memudahkan penonton dalam menangkap informasi, 

sehingga informasi dapat dengan efisien ditangkap oleh penonton. Oleh karena 
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itu, penting untuk memanfaatkan media-media yang dapat digunakan untuk 

menyapaikan informasi sesuai dengan fungsinya. 

 Saran 5.3.

Dalam pembuatan sebuah video profil, konsep merupakan hal yang sangat 

penting. Konsep yang kuat dapat membuat sebuah video menjadi bagus dan 

menarik. Kekurangan dari proyek ini adalah konsep yang kurang matang sehingga 

menyebabkan hasil yang didapat kurang maksimal. Oleh karena itu, konsep 

sebaiknya diutamakan dalam pembuatan video profil.  

 Selain konsep, timeline juga sangat penting bagi proses produksi. Menjaga 

timeline penting agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses 

produksi tidak terhambat. Kekurangan lain dari proyek penulis adalah timeline 

yang kurang dikelola dengan baik dan kurang matang sehingga membuat proses 

produksi terhambat. 
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