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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Dari Laporan Kerja Praktek yang disimpulkan tentang video iklan sebagai 

media promosi pada CV. Mega Triputra Sentosa adalah sebagai berikut: 

1. Dalam merancang sebuah video iklan ini memiliki tujuan untuk 

memperkenalkan perusahaan dan produk pada CV. Mega Triputra 

Sentosa 

2. Setelah melakukan penelitian terhadap kebutuhan CV. Mega Triputra 

Sentosa, penulis telah menemukan bahwa CV. Mega Triputra Sentosa 

sebelumnya sudah pernah mempromosikan produk Lactasoy di 

instagram dan melalui brosur namun hasilnya tidak cukup dan 

kebanyakan testimoni dalam bentuk repost dan foto sehingga kurangnya 

promosi dalam bentuk sebuah video. Oleh karena itu, penulis dipercaya 

oleh CV. Mega Triputra Sentosa untuk perancangan video iklan sebagai 

media untuk mempromosikan dan mendapatkan tingkatan ketertarikan 

penonton agar dapat mengenal pada perusahaan tersebut ataupun produk 

pada CV. Mega Triputra Sentosa dalam bentuk video. 

3. Video iklan direkam dengan menggunakan kamera Sony A6300 dan di 

edit dengan software Adobe Premiere Pro CS6, Adobe After Effect CS6, 

dan Adobe Photoshop CS6.
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4. Setelah video iklan ini di implementasi pada instagram CV. Mega 

Triputra Sentosa, video yang dirancang ini memperoleh mencapai 119 

view dan 40 like dalam waktu kurang lebih 5 hari.  

 

7.2 Saran 

Dalam pembuatan video iklan ini memiliki sebuah saran untuk melanjutkan 

proyek selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. CV. Mega Triputra Sentosa kedepannya akan mengimpor produk baru, 

dan perlu melakukan perancangan video iklan produk yang baru tentang 

produk barunya. 

2. Dalam video iklan ini, pihak perusahaan tersebut diharapkan tidak 

hanya fokus pada promosi produknya melalui media sosial instagram 

saja, tetapi dapat menggunakan sosial media lainnya seperti, youtube 

dan facebook sebagai sarana media promosi. 

3. Membuat sebuah animasi singkat dalam bentuk 2D ataupun 3D pada 

produk Lactasoy sebagai media promosi. 

 




