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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

Tahapan paling penting dalam proses produksi dari usaha jasa design yang 

dipublikasikan melalui Instagram @hdadvertising.sub yaitu penulis berdiskusi 

dengan partner projek mengenai tema dan konsep design untuk Instagram 

@hdadvertising.sub. Apabila tema dan konsep designnya sudah pasti, tahap 

selanjutnya yaitu proses editing. Mulai dari mencari bahan editing yang sesuai 

dengan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sudah selesai maka 

penulis dapat memulai untuk mengedit konten satu persatu. Untuk konten design 

penulis menggunakan software adobe photoshop, lalu untuk audio visual atau video 

penulis menggunakan software adobe after effect dan adobe premiere pro. Jika 

semua tahapan tersebut dilakukan secara maksimal maka hasil konten yang akan 

diperoleh juga akan sempurna. 

Setelah berlangsungnya proses pengerjaan kerja praktek ini, penulis sebagai 

tim produksi dari usaha jasa design yang dipublikasikan melalui Instagram 

@hdadvertising.sub mendapatkan suatu pengalaman dan juga ilmu dalam membuat 

suatu konten promosi yang menarik. Dan yang tidak kalah penting penulis juga 

dapat mengembangkan skill editing design maupun video, penulis juga banyak 

menemukan teknik-teknik dan tahap-tahap editing yang belum pernah penulis 

dapatkan sebelumnya. 
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IV.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari kerja praktek yang telah dilaksanakan ini, penulis 

merasakan cukup bisa dalam mengerjakan projek ini karena dalam projek ini lebih 

banyak design daripada video. Namun adapula masalah teknis di laptop yang 

dimiliki penulis sehingga dalam memproduksi konten-konten terutama video, 

terasa agak berat karna versi laptop yang sudah tertinggal. Akan tetapi, dari kerja 

praktek ini penulis mendapatkan pengalaman untuk membuat design dan beberapa 

video serta penulis berharap dapat lebih lagi meningkatkan kemampuan design dan 

editing video yang dimiliki penulis dimasa depan. 
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