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ABSTRACT 

 

 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk membahas masalah yang saya 

hadapi saat melakukan kegiatan magang di Submarine Creative Agency. 
Masalah yang saya hadapi adalah kesulitan dalam menyampaikan presentasi 
terhadap klien asing di Submarine Creative Agency. 

Dalam Tugas Akhir ini juga dianalisis sebab dan akibat dari masalah 
yang saya hadapi, yaitu karena saya tidak mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang persiapan presentasi terhadap klien asing, memberikan terlalu 
banyak informasi yang kurang efektif, dan merasa khawatir saat melakukan 
presentasi terhadap klien asing. Sedangkan dampak dari masalah saya adalah 
klien tidak percaya informasi yang saya sampaikan, klien tidak tertarik dengan 
presentasi saya, dan saya gagal membuat perjanjian dengan klien. 

Berdasarkan penelitian, saya mendapatkan tiga solusi yang berpotensi 
mengatasi masalah saya. Solusi pertama adalah saya akan menggunakan 
humor dalam melakukan presentasi agar membuat klien lebih tenang. Solusi 
kedua, saya akan memakai catatan dalam presentasi, yang dapat berguna 
untuk membantu saya dalam menyampaikan pesan yang harus saya 
sampaikan kepada klien asing. Solusi ketiga, saya akan berlatih sebelum 
melakukan presentasi. 

Pada akhir makalah, saya memilih ketiga solusi yang telah saya berikan 
sebagai pilihan solusi untuk mengatasi masalah saya. Akhir kata, kesimpulan 
yang saya ambil adalah ketiga gabungan solusi tersebut sangat efektif dan 
sangat membantu untuk mengatasi masalah presentasi, karena untuk 
mengatasi presentasi diperlukan persiapan yang matang sebelum dan saat 
presentasi sedang berlangsung. 
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