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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan yang penulis dapat dan alami dalam pembuatan video profil produk 

profil Ford Auto Kencana Jakarta selatan, penulis dapat menarik kesimpulan dan 

saran sebagai berikut: 

 Peranan account executive memiliki peranan yang penting sebagai 

pemimpin produksi dalam pembuatan video profil produk profil, sebelum 

pembuatan video profil produk profil ada baiknya melakukan riset terlebih dahulu 

untuk dapat mengetahui tentang informasi produk yang ingin dibuat.  

 Untuk dapat meriset lebih detail dan mendalam ada baiknya melakukan 

wawancara dengan perushaan atau dengan narasumber yang terkait. Dalam 

wawancara dan melakukan riset untuk pembuatan video profil produk profil juga 

dapat menggunakan creative brief. Dari hasil wawancara ini penulis banyak 

mendapatkan informasi seperti keunggualan dan kelebihan produk, serta proses 

maupun cara kerja dengan standar Ford Auto Kencana. 

 Penulis melakukan observasi lapangan dengan datang dan mengunjungi 

langsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui standar pada program quick service 

Ford seperti peralatan yang digunkan, pakaian, pelayanan yang baik serta 

keamanan pelanggan dan karyawan. Pada program quick service meberikan 

layanan, service cepat, efisiensi waktu, biaya service yang terjangkau dan quick 

service hanya membutuhkan waktu tiga puluh menit untuk setiap service. 
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 Komunikasi sebagai account executive diperlukan dalam mengakomodir 

kebutuhan klien. Dalam pembutan video profil produk profil ini penulis 

mengkomodir kebutuhan klien seperti mempertimbangkan saran dan permintaan 

klien, serta mengaplikasikan ilustrasi dari video acuan awal untuk dijadikan video 

pada produk profil quick service pada standar Ford Auto kencana. Komunikasi 

diperlukan dari tahap pra produksi hingga pasca produksi. Proses ini diperlukan 

untuk menjalin komunikasi dan membanggun kepercayaan klien terhadap kinerja 

tim. Dalam hal ini penulis sebagai account executive memimpin langsung 

komunikasi terhadap klien. 

Penulis sebagai account executive juga melakukan negosiasi dengan klien, 

mulai dari negosiasi yang besar hingga yang kecil. Seperti mengatur waktu 

schedule, lokasi, surat perizinan, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan pada saat 

shooting berlangsung. Pada tugasnya seperti yang penulis alami, account 

executive harus memiliki inisiatif, mengawasi, mengkoordinasi, dan mengontrol 

dalam mengeluarkan budgeting dan serta menyusun schedule yang harus 

disesuaikan dengan klien untuk produksi sebuah video profil produk profil.  

5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman yang penulis alami dan penulis dapat selama melakukan 

praktiknya sebagai account executive, penulis memiliki saran untuk pembaca yang 

akan mempelajari tentang account executive dalam pembuatan video profil produk 

profil: 

1. Sebelum melakukan tahapan produksi ada baiknya melakukan riset terlebih 

dahulu dengan cara wawancara. Proses tahapan wawancara berguna untuk 
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mencari informasi yang terdapat pada suatu produk, sehingga pada saat dapat 

membantu saat pembuatan konsep. 

2. Mencari informasi dasar tentang perusahaan seperti, mengenali perusahaan 

dan bergerak di bidang apasaja, lalu mencari informasi tentang perusahaan 

mempunyai produk jasa atau produk yang berupa barang. 

3. Universitas Multimedia Nusantara diharapkan setelah terbentuknya program 

studi film dan televisi, dapat membuka kelas company profile atau video profil 

produk profil dan dijadikan sebagai bahan pembelajaraan dasar pada 

mahasiswa.  
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