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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam diri setiap manusia, kesehatan menjadi faktor utama yang harus 

diperhatikan. Terlebih lagi di jaman sekarang ini, dimana udara sudah tercemar 

oleh debu dan polusi kendaraan yang begitu banyak, yang akan mengakibatkan 

kesehatan terganggu. Apabila kesehatan sudah terganggu, maka banyak hal yang 

harus dikeluarkan untuk mengembalikan kesehatan itu sendiri, baik dalam bentuk 

uang maupun waktu. Oleh karena itu, banyak orang yang sangat menjaga 

kesehatan mereka, walaupun ada beberapa yang terkesan tidak peduli, namun 

tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya arti kesehatan itu sendiri. 

Namun akhir-akhir ini banyak terungkap bahwa ada beberapa pihak yang 

menyalahgunakan pembuatan obat demi keuntungan pribadi semata. Seperti yang 

ditulis oleh Wirawan (2016) telah ditemukan berbagai macam obat palsu dan 

vaksin palsu, terlebih lagi obat dan vaksin palsu tersebut sudah berada di dalam 

etalase apotek-apotek yang berada banyak di sekitar masyarakat. Hal ini 

menimbulkan rasa kecemasan di masyarakat luas.  

Berdasarkan client brief yang penulis dapatkan, kejadian mengenai obat 

palsu yang beredar luas di sekitar masyarakat sangat berpengaruh terhadap 

Century Healthcare sendiri. Banyak masyarakat yang masih merasa cemas 

terhadap produk yang ditawarkan oleh Century Healthcare, hal ini dikarenakan 

masyarakat masih belum mengetahui informasi mengenai Century Healthcare. 
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Berdasarkan hasil client brief tersebut, dapat diketahui bahwa Century Healthcare 

masih mempunyai kendala berupa informasi yang kurang lengkap, sehingga 

masyarakat masih belum mengetahui informasi lebih dalam tentang Century 

Healthcare.  

Dari permasalahan ini maka penulis sebagai Creative Director tertarik 

untuk membuat tugas akhir berupa video company profile Century Healthcare 

dengan menerapkan konsep trusted yang akan di tayangkan di setiap retail 

Century Healthcare. Tujuan penulis menerapkan konsep trusted dalam video 

company profile tersebut adalah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan 

masyarakat terhadap Century Healthcare, bahwa retail apotek tersebut hanya 

menjual produk yang berkualitas dan asli. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peranan creative director dalam menerapkan konsep “trusted” pada 

video company profile Century Healthcare? 

1.3. Batasan Masalah 

Tugas Akhir ini akan dibatasi pada konsep trusted dalam video company profile 

Century Healthcare yang difokuskan oleh kepercayaan konsumen hanya terhadap 

jasa pelayanan Century Healthcare. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Penelitian ini dibuat untuk membahas peranan creative director dalam 

menerapkan konsep “trusted” pada video company profile Century Healthcare. 
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang penulis harapkan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penyusunan laporan tugas akhir yang berjudul Penerapan Konsep 

“Trusted” dalam Video Company profile  ini dimaksudkan untuk 

menerapkan beberapa teori yang telah penulis dapatkan selama masa 

perkuliahan. Laporan ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds) peminatan sinematografi 

program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia 

Nusantara. 

2. Bagi Orang Lain 

Harapan penulis bahwa laporan ini dapat memberikan suatu informasi 

yang lebih mengenai tahapan dalam membangun sebuah konsep untuk 

membuat suatu video company profile. Berawal dari sebuah client brief 

hingga menjadi sebuah materi visual yang dapat di lihat dan dinikmati. 

3. Bagi Universitas 

Laporan tugas akhir ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan referensi 

untuk bahan penelitian selanjutnya dan sebuah sumber informasi baru. 
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