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BAB IV 

PENUTUP  

IV.1. Kesimpulan  

 Melalui kerja praktik secara online yang dilakukan oleh penulis di Perusahaan 

Aiti Media, penulis dapat mengerti dan mengetahui bagaimana sistem kerja yang ada 

pada Perusahaan Aiti Media secara khusus dalam bidang aktivitas digital marketing 

serta dapat memahami pengelolaan dan penggunaan media sosial tiktok dalam proses 

pembuatan konten berupa video di akun @aitimedia. Selain itu juga, penulis juga dapat 

mengerti bagaimana proses digital marketing yang dilakukan oleh Perusahaan Aiti 

Media melalui media sosial untuk dapat bekerja sama dengan para klien.  

 Tahapan utama yang dilakukan dalam pembuatan konten video tiktok adalah 

penulis merancang konsep atau tema dari video tiktok yang ingin dibuat. Setelah itu, 

konsep atau tema yang sudah dirancang oleh penulis akan didiskusikan oleh co-founder 

dari Perusahaan Aiti Media yaitu Alfiana Pontoh dan Jorgi Purnomo. Kemudian, pada 

hari berikutnya, penulis melakukan eksekusi dengan meluncur untuk mencari lokasi 

yang sesuai dengan tema dan topik yang telah disepakati untuk membuat konten video 

tiktok. Namun sebelum membuat atau melakukan take video tiktok, penulis terlebih 

dahulu menentukan musik dan gerakan yang tepat dengan tema yang diambil. Setelah 

itu, barulah penulis memulai take video tiktok. Kemudian, setelah video selesai dibuat, 

tahapan selanjutnya adalah mengedit video tersebut dengan cara menambahkan 
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beberapa tulisan di dalamnya dan diberi efek untuk menambah estetika dari video yang 

telah dibuat. Lalu, video tersebut akan diunggah di akun tiktok @aitimedia.  

 Dari hasil kerja praktik yang telah dilakukan oleh penulis dan melakukan 

pembahasan dengan menghubungkan antara hasil temuan dan teori yang digunakan, 

maka penulis dapat mengetahui dan mengerti bahwa dalam proses pembuatan konten 

video tiktok di Perusahaan Aiti Media telah mengikuti beberapa tahapan yang berasal 

dari teori-teori yang ada.  

IV.2. Saran 

 Dari hasil kerja praktik yang telah dilakukan oleh penulis, menurut penulis 

dalam segi pembuatan konten video tiktok sudah cukup jelas dalam menentukan topik 

dan tema, eksekusi sampai proses diunggah ke tiktok. Akan tetapi, dari segi pemberian 

tugas atau pekerjaan sedikit kurang dipadatkan seperti membuat konten tiktok tidak 

ditentukan setiap harinya harus mengunggah berapa video. Besar harapan penulis, agar 

dapat diikutsertakan secara maksimal dalam setiap melakukan tugas yang berkaitan di 

Perusahaan Aiti Media.  
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Gambar 2.1.3 Logo Perusahaan Aiti Media 

 (Sumber: Portofolio Perusahaan Aiti Media) 
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Tabel 2.1. Laporan Kerja Praktik 

Tabel 2.2 Hasil Kerja Praktek 
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