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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Account Executive memiliki peranan yang penting pada saat proses negosiasi 

dengan klien untuk pembuatan video company profile External Student Affair 

UMN. Peranan penting account executive menurut penulis diantaranya: 

1. Account executive saat proses negosiasi berperan sebagai perwakilan ads 

agency, namun jika berada di sebuah tim kecil maka account executive berperan 

sebagai perwakilan tim kreatif. Sebagai perwakilan dari ads agency account 

executive menjadi penentu proyek pembuatan video company profile akan 

berjalan atau tidak. 

2. Account executive memiliki peran penting ketika proses negosiasi berlangsung, 

karena account executive berperan sebagai penghubung dituntut mampu 

mengumpulkan informasi tanpa membuat pihak klien merasa tertekan, maka 

soerang account executive memerlukan kemampuan dalam berkomunikasi. 

3. Pada proses negosiasi seorang account executive berperan sebagai perantara ads 

agency yang memberikan seluruh hasil pengelolaan ide dan video kepada klien. 

Account executive juga menjadi perantara klien dalam memberikan informasi 

dan kompensasi kepada tim produksi.  
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5.2. Saran 

Penulis yang telah mengerjakan tugas akhir dengan mengisi posisi sebagai account 

excutive menyarankan kepada pembaca jika ingin memproduksi video company 

profile bentuk tim yang lengkap. Belajar dari penglaman yang penulis dapat, jika 

tim inti hanya ada dua orang lalu sisanya mengendalkan tenaga dari luar, proses 

produksi akan berantakan, karena orang yang ingin membantu bisa saja tidak 

datang pada waktu shooting akan berlangsung. Saran penulis terhadap kampus 

untuk menyediakan buku tentang company profile lebih banyak. 

 Penulis menyarankan untuk mempersiapkan semuanya sebelum melakukan 

pertemuan dengan orang yang nantinya terlibat pada proses negosiasi pembuatan 

video company profile. 
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