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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN  
 

7.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil Kerja Praktek ini berdasarkan analisis dan rancangan yang telah 

dikerjakan adalah: 

1. Toko Sumber Karya membutuhkan video profile sebagai media promosi sekaligus dapat 

memperkenalkan Sumber Karya ke masyarakat lebih luas. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa proyek yang telah dikembangkan berhasil sesuai dengan rencana pengembangan. 

2. Proses perancangan video menggunakan metode penelitian wawancara dan observasi 

dengan tujuan utama penelitian ini adalah membantu memberikan solusi atas permasalah 

pada Sumber Karya. Software yang digunakan dalam pembuatan video ini adalah Adobe 

Photoshop CS6, Adobe Premiere Pro, dan Videoscribe. Dalam proses pengambilan video 

penulis menggunakan kamera jenis Canon 1200D. 

3. Hasil Proyek berupa video company profile Sumber Karya telah berhasil selesai dirancang 

dan dapat membantu memberikan solusi kepada pemilik Sumber Karya dalam 

mempromosikan produknya serta profil sumber karya ke masyarakat luas. 

4. Sebuah video company profile yang berisikan tampilan tentang sejarah, visi & misi Sumber 

Karya, produk serta informasi berupa alamat, email, dan nomor kontak Sumber Karya telah 

berhasil dirancang dan diimplementasikan di fans page facebook Sumber Karya sebagai 

media promosi ke masyarakat yang lebih luas. 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari Kerja Praktek, adapun saran yang dapat diberikan 

kepada Sumber Karya, yaitu: 

 



53 

 

  Universitas Internasional Batam 
Bong Ci Liong, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile pada Toko Sumber Karya Sebagai Media Promosi di 

Media Sosial, 2018 UIB Repository©2018 

1. Diharapkan kedepannya Sumber Karya dapat menerapkan diskon bagi customer dengan 

syarat like dan share postingan yang ada di fans page official facebook Sumber Karya. 

2. Diharapkan pemilik Sumber Karya terus melakukan postingan berupa foto produk terbaru 

di fans page official Sumber Karya. 

Diharapkan pemilik Sumber Karya membuat website company profile yang berisikan informasi 

mengenai Sumber Karya dan dapat menggungah produknya ke website sebagai inovasi baru. 


