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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Setelah penulis telah menyelesaikan pembuatan video iklan series ini dan 

berdasarkan analisis dan rancangan yang telah selesai dikerjakan, maka penulis 

telah membuat beberapa kesimpulan dari pembuatan video iklan series ini sebagai 

berikut: 

1. Hasil proyek berupa video iklan series Kedai Durian Tok Ngah yang 

telah berhasil dirancang dan di implementasikan pada Kedai Durian 

Tok Ngah mampu untuk membantu mempromosikan produk Kedai 

Durian Tok Ngah kepada masyarakat luas dalam bentuk video iklan 

series.  

2. Kemudian video yang di rancang ini dibuat dengan memakai kamera 

jenis DSLR dari Canon seri 70D, Dan setelah itu diproduksi 

menggunakan software Adobe Premiere Pro CC & Adobe Photoshop 

Pro CC. 

3. Setelah video iklan series ini diteapkan pada social media Instagram 

Kedai Durian Tok Ngah, video ini telah disetujui oleh tim marketing 

sekaligus pemilik dari Kedai Durian Tok Ngah sendiri dan berhasil 

mengumpulkan 327 views. 

4. Dengan adanya video iklan series, Kedai Durian Tok Ngah terbantu 

dalam menghadapi masalah branding dari produk Kedai Durian Tok 

Ngah tersebut dan dapat membantu mempromosikan makanan oleh-

oleh khas kota Batam Kedai Durian Tok Ngah kepada masyarakat luas
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7.2 Saran 

Dari membuat video iklan series ini, terdapat banyak keterbatasan yang 

dialami yang menjadikan proses pengembangan serta memberikan saran agar 

kedepannya, selanjutnya. Maka saran yang dapat diberikan penulis adalah: 

1. Penerapan video iklan series ini sendiri dikembangkan menjadi video 

bentuk iklan produk dengan konsep atau tematis yang sesuai, sehingga 

dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan 

media iklan dan lebih berkonsep dalam upaya membantu Kedai Durian 

Tok Ngah dalam  mempromosikan  produknya. 

2. Sebagai pengembangan video iklan series ini kedepannya diharapkan 

adanya video iklan produk oleh-oleh Kedai Durian Tok Ngah dengan 

metode Video 360 menggunakan Virtual Reality (VR). 

3. Dalam metode pemasaran produk oleh-oleh Kedai Durian Tok Ngah 

diperluas, seperti dibuatkan website atau aplikasi online sehingga 

informasi dan detail produk mengenai produk Kedai Durian Tok Ngah 

lebih luas. 

 


