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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Corporate video merupakan salah satu media promosi sebuah perusahaan. Menurut 

Daum, Hein, dan Scott (2012), marketing melalui video memiliki berbagai macam 

keuntungan, seperti peningkatan penjualan dan mengetahui akan perilaku para 

pelanggan. Marketing video online meningkatkan efisiensi marketing melalui 

website online ataupun direct mail (hlm. 10). 

 Perusahaan yang penulis promosikan dalam Tugas Akhir penulis adalah 

perusahaan pembuat dompet bernama Balder Goods. Balder Goods telah berdiri 

sejak tahun 2014 oleh Leonardus Nicholas dan Daniel Julio. Ciri khas Balder Goods 

adalah produk handmade dengan kualitas bahan yang bagus, bias bertahan lama dan 

memiliki garansi seumur hidup. Pemilihan bahan dompet oleh Balder Goods 

tidaklah sembarangan. Perusahaan Balder Goods mengutamakan kualitas dalam 

produk. 

Perusahaan Balder Goods membutuhkan video company profile karena 

Balder Goods ingin menarik lebih banyak pembeli dengan menggunakan video 

company profile. Sebelumnya, Balder  Goods tidak memiliki video company profile 

sehingga Balder Goods bersedia untuk dibuatkan video company profile agar 

menarik pembeli dengan jangkauan lebih luas. 
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Dalam Tugas Akhir, penulis berperan sebagai sutradara. Penulis membuat 

video company profile yang menunjukkan kualitas produk dompet milik  

perusahaan Balder Goods. Penulis memfokuskan perancangan shot di dalam video 

company profile Balder Goods agar shot yang telah dirancang dapat 

menggambarkan kualitas produk Balder Goods. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran sutradara dalam merancang shot list pada masa pra produksi 

dalam pembuatan video company profile Balder Goods yang informatif? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibatasi pada perancangan shot pada scene dua dalam pembuatan 

video company profile Balder Goods. 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan Tugas Akhir penulis adalah bagaimana video company profile yang dibuat 

oleh penulis bisa menunjukkan kualitas produk perusahaan Balder Goods memalui 

shot yang detail. 
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Penulis menambah pengalaman membuat video company profile. 

2. Para calon pembeli dapat mengetahui kualitas Balder Goods melalui video 

company profile yang dibuat oleh penulis. 

3. Universitas perfilman bisa mempelajari bagaimana peranan director dalam 

proses pra produksi video company profile dengan lebih mendalam. 
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