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BAB V 

PENUTUP 

C. Kesimpulan 

Kemajuan social media tidak luput dengan perkembangan iklan kreatif di 

era ini, dengan semakin meningkatnya penggunaan social media salah satunya 

aplikasi Instagram dapat dimanfaatkan bagi semua kalangan termasuk produk 

Sembung Batik untuk berkembang lebih kreatif lagi dalam mengiklankan 

produknya, selain gratis untuk fitur tertentu, fitur iklan berbayar dengan 

Instagram ads juga dapat langsung menjangkau lebih luas dan memenuhi target 

audience.  

Dengan adanya iklan video Instagram sangat membatu pemasaran mulai 

dari kelas menengah kebawah hingga kelas menengah keatas dan sebagai 

terobosan bentuk konten audio visual dibanding dengan media info lama 

seperti poster, pamflet dan koran. Di dalam perancangan Iklan video Instagram 

ini didukung dengan membangun mood emosional dengan pemilihan tempo 

dan audio yang tepat dengan tambahan effect yang menambah kesan modern 

secara bertahap sesuai isi konten setiap serinya mulai dari membangun cerita 

pencarian inspirasi, memperlihatkan semangat dan kredibilitas pada proses 

pembuatan batik hingga produk jadi yang diperagakan dengan menggunakan 

model serta divisualkan secara modern yang diharapkan dapat membangun 

mood dari target audience.  

Dengan konten video iklan Instagram ini konsumen dapat lebih mengenal 

warna dan corak yang menarik karena ditambah dengan penggunaan effect 

grading warna serta didukung dengan motion yang interaktif dan caption yang 

menarik untuk menjelaskan mengenai informasi tentang video Sembung Batik. 

Secara desain penataan layout yang dibuat konsisten diharapkan dapat 

membuat feed time line lebih terkelola serta terlihat beraturan secara visual. 

Dari perancangan ini diharapkan mampu mengembangkan usahanya serta 

mengolah konten untuk menjadikan media video iklan ini efektif serta dapat 

bersaing dalam bidang pemasaran yang kreatif agar lebih modern untuk 

menghadapi dunia usaha mendatang. 
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D. Saran 

Bagi pembaca yang akan melakukan perancangan serupa, tahapan pra 

produksi yang harus dilakukan adalah melakukan riset perusahaan dan produk 

serta dibutuhkan banyak referensi dari berbagai sumber untuk memudahkan 

menentukan ide dan konsep perancangan. Setelah menentukan tema dan 

konsep kita dapat menentukan media yang tepat serta efektif sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dengan baik serta 

kreatif dengan ide-ide yang lebih baru serta dapat mengikuti trend dan 

perkembangan aplikasi social media yang terbaru sehingga tepat sasaran pada 

target audience. 

 Tahapan proses produksi perlu adanya manajemen pada waktu sesuai 

jadwal sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Serta pemilihan lokasi dan 

penataan artistik harus dipersiapkan dengan matang melalui riset dan 

mengelola data yang ada karena penataan artistik dapat mempengaruhi hasil 

video sehingga karya yang dihasilkan sesuai dengan harapan. 

Pada tahapan proses editing ini editor diharapkan dapat mengembangkan 

bentuk kreativitas yang lebih baik lagi sesuai trend gaya editing yang ada serta 

dalam membuat konten Instagram video serta penggunaan gaya transisi yang 

lebih variatif serta pemilihan tempo yang tepat dapat membangun mood 

emosional yang lebih tepat, menjadikan sarana yang lebih komunikatif dan 

menyajikan produk menjadi lebih expresif dan variatif sehingga diharapkan 

setelah menonton video ini khususnya target audience anak muda dapat tertarik. 
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