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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil laporan Tugas Akhir ini penulis menyimpulkan bahwa dalam 

pembuatan video profil produk harus memahami secara jelas produk tersebut 

adalah langkah awal penulis lakukan pada Tugas Akhir, sehingga dapat 

merancang konsep visual yang menarik dari sebuah produk dan dapat menjadi 

daya tarik produk tersebut oleh pelanggan untuk mencoba sebuah produk tersebut. 

Penulis menyadari pengalaman yang didapatkan dan menurut teori yang 

penulis gunakan bahwa dalam pengenalan sebuah produk, seorang creative 

director harus mampu memberikan visual yang menarik dan penyampaian secara 

jelas produk tersebut dikarenakan video yang dibuat akan, dipublikasikan untuk 

tujuan untuk mempromosikan produk tersebut, sehingga pada video profil produk 

harus menunjukan point-point penting tentang produk quick service sehingga 

dapat menunjukan keunggulan produk tersebut.  

Dalam tahap produksi pun penulis mendapat kesulitan karena selama proses 

shooting penulis mengalami kekurangan kru sehingga membuat tahap produksi ini 

menjadi kerepotan, yang membuat penulis berperan tidak hanya sebagai creative 

director saja, akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah besar bagi penulis 

sehingga proses produksi tetap berjalan sehingga video profil produk tetap 

terbentuk  hanya dengan dua orang saja pada proses pembuatan profil produk ini. 
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5.2. Saran 

Setelah semua pengalaman yang penulis sudah lakukan dalam Tugas Akhir ini, 

pada pembuatan video profil produk, penulis mempunyai saran yang mungkin 

dapat berguna untuk creative director lainnya, seperti: 

1. Membuat video profil produk tentu membutuhkan pemahaman secara 

keseluruhan isi produk, setelah memahami produk tersebut. Tentukan 

gambaran konsep visual akan dibuatkan dalam sebuah video profil produk. 

2.  Seringlah melihat refrensi video profil produk, sehingga dengan 

memperhatikan refrensi lainnya kita dapat mengetahui gambaran visual yang 

menarik dalam pengenalan produk pada sebuah video. Sangatlah penting bagi 

creative director untuk mempunyai pengetahuan yang bagus tentang sebuah 

pengenalan produk yang bertujuan disampaikan kepada masyarakat. 

3. Dalam pemilihan ruu harus lebih selektif karena terkadang selama proses 

pasca pra, produksi, hingga post banyak kendala yang akan terjadi baik 

disengaja maupun tidak disengaja pada tim kru itu sendiri yang membuat 

proses produksi berantakan. 
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