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BAB V 

PENUTUP 

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran keseluruhan 

dari materi laporan berdasarkan hasil yang didapat penulis selama melakukan 

proses pembuatan video company profile perusahaan Persari. 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil penulis dalam pelaksanaan tugas akhir di Universitas 

Multimedia Nusantara dengan judul ‘’Peranan Account Executive Dalam Tahap 

Pra Produksi Bersama Klien Untuk Pembuatan Video Company Profile 

Persari’’. 

Banyak hal yang harus dikuasai untuk menjadi seorang account executive, dalam 

bekerjasama yang baik dengan klien perusahaan Persari, penulis menggunakan 

client brief form dan negosiasi untuk menhasilkan perjanjian kerjasama yang baik 

dan sesuai dengan keputusan tim produksi dan pihak klien dari perusahaan Persari.  

Client Brief form digunakan untuk memudahkan menyaring informasi dari 

Perusahaan Persari, yang akan diinformasikan kepada tim produksi untuk 

pembuatan Konsep dan Naskah untuk Pembuatan Video Company profile Persari. 

Perjanjian kerjasama digunakan untuk menghindari permasalahan yang tidak 

diinginkan pada saat pelaksanaan pembuatan video company profile Persari hingga 

akhir pembuatan. Perjanjian kerjasama yang dibuat juga sesuai dengan kesepakatan 
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antara dua belah pihak, tim produksi dan klien dari perusahaan dengan materai 

resmi. 

5.2 Saran 

Setelah penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari menjadi 

seorang account executive, tidak mudah karena harus bisa menyatukan tim produksi 

beserta membuat klien nyaman dengan tim produksi penulis. 

 Penulis berharap tugas akhir yang telah dibuat dapat membantu sebagai 

pembelajaran bagi pembaca yang menjabat sebagai account executive dalam 

pembuatan corporate video. 

Penulis berharap tugas akhir ini bisa menjadi litelatuure yang berguna bagi 

mahasiswa/i Universitas Multimedia nusantara. 
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