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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tim Produksi 

Sebuah tim produksi biasanya memiliki 4 pekerjaan yang berbeda diantaranya 

adalah: 

2.1.1. Creative Director 

Seorang creative director mengetahui konsep yang sesuai untuk penonton tertentu 

sehingga ia bisa membuat sebuah video berdampak efektif (Sweetow, 2011). 

Hakim (2016) menambahkan bahwa di perusahaan periklanan lokal, seorang 

creative director juga membawahi art director dan creative director. 

2.1.2. Copywriter 

Seorang copywriter bertugas menulis naskah dari video. Naskah tersebut 

kemudian berperan sebagai blueprint dari pembuatan video promosi (Sweetow, 

2011). Roman et al. (2005) menambahkan bahwa seorang copywriter bekerja 

sesuai dengan konsep dari creative director. Selain itu, menurut Shaw (2012) 

hasil tulisan yang didapat dari inspirasi seorang copywriter dibatasi oleh 

kemampuan pekerja yang memproduksi tulisan tersebut. Berbeda dibandingkan 

novel ataupun puisi yang tidak memiliki batasan. 

2.1.3. Art Director 

Menurut Mahon (2010), art director adalah seseorang yang bertugas menata 

visual dari sebuah iklan. Tidak hanya merealisasikan menata visual, tetapi seorang 
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art director juga harus dapat memaksimalkan dampak sebuah iklan dalam 

menyampaikan informasi. 

 

 

2.1.4. Account Executive 

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Sweetow (2011), seorang account executive 

bertanggung jawab dalam keseluruhan dari produksi sebuah video. Ia biasanya 

bertugas dalam mengurus budget, merekrut kru, talent, dan mengawasi seluruh 

proses produksi dari awal sampai akhir.   

2.2. Corporate Video 

Sebuah Corporate Video adalah program dibuat untuk tujuan bisnis atau 

informatif. Contohnya adalah Video Promosi, Video Training, dan Video 

Infromatif. Video Promosi sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu produk, jasa, 

dan perusahaan. Video Promosi produk mempromosikan produk, jasa 

mempromosikan jasa, sedangkan perusahaan digunakan untuk mempromosikan 

perusahaan tersebut. Video Training digunakan untuk melatih dan memberikan 

instruksi, contohnya adalah video keamanan. Video Informatif digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada penonton.  

2.3. Copywriting 

Copywriting bukanlah tentang menyalin. Copywriting adalah tugas dari seorang 

copywriter untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan cara yang orisinil (Shaw, 

2012). Menurut Bowdery (2008), seorang copywriter bertugas untuk 

menyampaikan sebuah gagasan melalui gambar maupun tulisan. Selain itu mereka 
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juga bertugas untuk membujuk penonton untuk melakukan tindakan tertentu, 

seperti melakukan pembelian suatu produk ataupun menyadari bahayanya sebuah 

penyakit. Sweetow (2011) menambahkan bahwa copywriting adalah penulisan 

naskah yang akan berperan sebagai rangka dari pembuatan sebuah corporate 

video. Hal ini akan menentukan tingkat kesuksesan sebuah video. Selain itu 

naskah tersebut juga akan mencerminkan image dari perusahaan. 

2.4. Persiapan Sebelum Menulis 

Sebelum menulis sebuah naskah, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa 

alasan maupun tujuan dari video yang akan diproduksi. Hal ini dapat 

memudahkan penulis dalam menulis maupun merancang shot list. Dengan 

mengetahui alasan dan tujuan sebuah video dibuat, maka penulis dapat 

memikirkan solusi yang akan ditawarkan oleh video tersebut untuk menyelesaikan 

sebuah permasalahan.  

 Selain itu diperlukan juga brainstorming untuk menentukan ide yang 

sesuai. Ide ini ditentukan berdasarkan banyak hal, salah satunya adalah hasil riset 

dari calon penonton dan budget dari video tersebut. Dari ide tersebut terbentuklah 

konsep dari video yang akan dibuat. 

Setelah mengetahui konsep, seorang copywriter harus mengenal target 

audience mereka. Hal ini menentukan bahasa yang harus mereka gunakan, serta 

konten apa yang harus mereka tampilkan. Seorang penulis tidak ingin membuat 

penonton bingung, maupun terlihat meremehkan. (Sweetow, 2011) 
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2.5. Marketing 

Marketing adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan 

dengan mengantisipasi kebutuhan pembeli dan menyalurkan hal yang dibutuhkan 

tersebut dari produsen ke konsumen yang menginginkannya (Perreault, 2011). 

2.5.1. Bauran Pemasaran 

Bauran Pemasaran merupakan sebuah strategi marketing yang digunakan oleh 

pemasar untuk memasarkan produk mereka. Strategi ini bertujuan untuk 

memasarkan produk yang tepat di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan 

kepada orang yang tepat. 

2.5.1.1. Four Ps 

Four Ps terdiri dari price, product, promotion dan place. Price adalah harga yang 

dibayarkan oleh pembeli untuk produk yang ditawarkan. Hal ini penting karena 

hal ini yang menentukan keuntungan dari setiap penjualan. Product adalah barang 

yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli, sedangkan promotion adalah metode 

komunikasi yang dilakukan oleh pemasar untuk memasarkan produk nya. Selain 

itu, ada juga place yang merupakan tempat dimana produk tersebut tersedia atau 

disediakan (Kerin et al., 2001).  

2.5.1.2. Seven Ps 

Dalam marketing berbentuk jasa, four Ps diuraikan kembali menjadi seven Ps 

yang mencakup tambahan yaitu Physical evidence, People, dan Process. Maksud 

dari physical evidence adalah adanya bukti dari jasa yang telah dilakukan, 

contohnya adalah bekas luka operasi oleh dokter bedah. People dalam hal ini 
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memiliki arti karyawan yang bekerja dalam bidang jasa tersebut. Sedangkan 

Process menjelaskan cara sistem jasa tersebut bekerja (Tracy B, 2004).  

2.5.2. SWOT 

Menurut Seth (2015) SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, 

dan threat berguna dalam mempermudah proses pengambilan keputusan pada 

strategi marketing. Strength dan weakness masuk dalam kategori faktor internal, 

sedangkan opportunities dan threat masuk dalam kategori eksternal. SWOT 

mempermudah proses pembuatan strategi marketing dengan mengidentifikasi 

strength, weakness, opportunities, dan threat dari sebuah produk.  

 

Gambar 2.1. SWOT 

(The SWOT Analysis: A key tool for developing your business strategy, 2015) 
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Strength merupakan bagian dari faktor internal yang memiliki pengaruh 

positif bagi perkembangan pemilik strength tersebut, serta membedakan dirinya 

dengan kompetitornya. 

Weakness juga merupakan dari faktor internal yang memiliki pengaruh bagi 

perkembangan pemiliknya, tetapi pengaruh ini bersifat negatif. Hal ini juga 

merupakan apa yang tidak ia miliki dibandingkan kompetitornya. 

Opportunities merupakan bagian dari faktor eksternal yang dapat 

dimanfaatkan untuk mempengaruhi usaha secara positif. Hal ini belum 

mempengaruhi usaha tersebut, sehingga harus ada usaha untuk membuatnya 

memberi dampak positif. 

Threat merupakan bagian dari faktor eksternal yang bisa mempengaruhi 

usaha secara negatif. Sebelum hal ini mempengaruhi usaha, alangkah baiknya ada 

solusi untuk mengatasinya. 

2.5.3. STP 

STP, singkatan dari Segmentation, Targeting, dan Positioning adalah tahapan 

yang dilakukan pemasar untuk membuat strategi pemasaran bagi suatu produk 

(Ellson T, 2004). 

2.5.3.1. Segmentation 

Menurut Ellson (2004), Segmentation adalah proses membagi pasar menjadi 

beberapa kelompok calon pembeli yang memiliki kesamaan dan kemungkinan 

besar mempunyai pola belanja yang serupa. Dengan membagi pasar menjadi 
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beberapa bagian, strategi yang bisa diterapkan oleh pemasar menjadi lebih 

spesifik.   

2.5.3.2. Targeting 

Setelah dilakukan segmentasi, dilakukan targeting. Dengan memfokuskan 

pemasaran ke pasar yang sudah di segmentasi, peluang dan celah dari pasar dapat 

secara lebih akurat terdeteksi. Selain itu, produk dan strategi pemasaran dapat 

disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pasar, dan usaha paling besar dapat 

difokuskan ke segmen yang paling menunjukan potensi (Ellson T, 2004). 

2.5.3.3. Positioning 

Berdasarkan buku oleh Ellson (2004), ia mengutip Ries dan Trout bahwa 

“positioning adalah apa yang kita lakukan pada pikiran dari prospek. Kita 

menempatkan produk kita pada pikiran mereka.” Hal ini berarti bahwa positioning 

merupakan apa yang kita lakukan untuk membuat produk kita berbeda dengan 

produk kompetitor. Keunikan dari produk kita menempatkan produk pada pikiran 

prospek.  

2.5.4. AIDA 

AIDA, merupakan singkatan dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Teori ini 

menjelaskan kejadian saat seseorang sedang menonton sebuah iklan (Rawal P, 

2013). 

Peranan Copywriter Dalam..., Alvin Adimulia Kencana, FSD UMN, 2017



11 

 

2.5.4.1. Attention 

Menurut Rawal (2013), Attention adalah proses dimana sebuah iklan menangkap 

perhatian seorang penonton. Ketika perhatian tidak berhasil didapatkan, maka 

iklan tersebut gagal mendapatkan calon pembeli.   

2.5.4.2. Interest 

Sebuah iklan membangun ketertarikan atau interest agar perhatian penonton tidak 

lepas. Ketertarikan dapat dibangun dengan menunjukkan kelebihan yang dimiliki 

produk (Donaldson & Connor, 2007). 

2.5.4.3. Desire 

Desire merupakan dimana ketertarikan yang sudah ada berubah menjadi sebuah 

keinginan untuk memiliki. Hal ini tidak selalu terjadi karena seseorang memiliki 

kebutuhan untuk memiliki produk tersebut, tetapi bisa juga terjadi karena adanya 

rasa kebutuhan yang muncul saat menonton iklan (Rawal P, 2013). 

2.5.4.4. Action 

Ketika seseorang sudah memiliki keinginan untuk memiliki suatu produk, maka 

tugas seorang pemasar adalah meyakinkan orang tersebut untuk memenuhi 

keinginan mereka untuk memiliki dengan melakukan pembelian (Rawal P, 2013). 
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