
 
 

BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Pembuatan video company profile yang berdasarkan hasil studi dan 

analisa kebutuhan yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dengan adanya video company profile ini, Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Badariyyah sangat terbantukan karena dimuat dengan 

media yang interaktif dan informatif. 

2. Hasil video telah diimplementasikan pada Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Badariyyah melalui jejaring social seperti youtube 

dengan jumlah view sebanyak 71 di minggu pertama upload. 

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proyek yang dikembangkan 

berhasil sesuai dengan rencana perancangan. Dalam proses 

pembuatan video company profile ini penulis menggunakan 

software Adobe After Effect CS6 untuk penutup video, Adobe 

Audition CS6 untuk mengedit suara, Adobe Photoshop CS6 untuk 

mengedit background pada penutup video, serta menggunakan 

Adobe Premiere Pro CC 2015 untuk mengedit video secara 

keseluruhan. 

4. Pada proses pengambilan video ini, penulis menggunakan kamera 

canon 1300D dengan pengaturan frame width 1920, frame height 

720, frame rate 59.94 frames/second dan ISO dengan pengaturan 

auto.
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7.2 Saran 

Dalam perancangan dan pembuatan video company profile yang 

diimplementasikan pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah ini masih 

banyak kekurangan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran untuk 

pengembangan video company profile selanjutnya. Berikut saran yang dapat 

penulis berikan: 

1. Diharapkan konten video dapat dimuat dalam kedalam beberapa 

bahasa asing seperti bahasa inggris dan bahasa arab agar dapat 

menarik calon santriwan ataupun santriwati diluar Indonesia. 

2. Video company profile dapat disajikan dalam konsep terbaru 

seperti menggunakan animasi 3D sehingga infomasi yang 

ditampilkan menjadi lebih menarik.  

3. Diharapkan untuk pemanfaatan media promosi kedepannya tidak 

hanya menggunakan media youtube, akan tetapi dapat 

menggunakan media promosi lain seperti facebook dan Instagram. 

Selain itu, dapat dimuat kedalam website sekolah. 
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