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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan perancangan yang telah dibuat dan sudah diimplementasikan. 

Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:  

1. Dengan adanya company profile ini Kijang Barbershop semakin di kenal 

oleh masyarakat batam karena company profile ini telah di bagikan ke 

halaman situs media sosial batam. 

2. Perancangan video company profile ini terdapat tiga tahap yang di mulai 

dari pra-produksi, produksi dan pasca produksi. Software yang digunakan 

adalah adobe premier pro cs6 dan videoscribe dengan hardware yang 

digunakan Laptop Acer Aspire 4741, Proessor Inter® Core™ i7, 4GB 

Ram dan Displaynya NVDIA GeForce GT 320M. 

3. Hasil projek yang berupa video company profile untuk Kijang Barbershop 

telah berhasil di buat dan sudah diimplementasikan ke facebook  dan 

instagram. Hasil rancangan ini juga mampu memberikan solusi kepada 

pihak Kijang Barbershop untuk mengenalkan jasanya kepada masyarakat. 

4. Hasil perencanaan juga sudah terbukti berjalan dengan lancar, dengan 

selesainya pembuatan projek company profile ini. Dengan rencana 

pengembangan yang di mulai dari pengumpulan data, pembuatan 

storyboard, pengambilan video, proses pembuatan dan di gabungkan 

sehingga jadilah video company profile ini. 

5. Hasil video sudah dikasihkan ke pihak Kijang Barbershop dan hasil dari 

implementasi facebook sudah 3015 tayangan dan instagram 158 tayangan. 
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7.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang didapat, ada beberapan saran yang 

dapat disampaikan untuk membantu meningkatkan profil perusahaan dimasa yang 

akan datang yaitu: 

1. Penerapan video promosi agar selalu di tambah dengan video-video 

terbaru dan di uggah ke situs perusahaan untuk membantu meningkatkan 

promosi perusahaan ke calon pelanggan, agar pelanggan terpikat dan mau 

berlangganan. 

2. Video yang sudah di buat diharapkan untuk kedepannya dapat 

diimplementasikan ke media youtube dan alfatron. 

3. Untuk membantu menambah nilai daya tarik pelanggan, kalau bisa 

diadakan sistem cap kupon. Dengan cara jika menggunting rambut sepuluh 

kali, maka akan mendapatkan gratis creambath satu kali. 


