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ABSTRAK 

 

i  

Pada era digital ini teknologi mempunyai peran penting untuk manusia dalam 

kehidupan sehari – hari. videografi ialah sebuah sarana promosi dalam bentuk 

visual yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan mudah dan jelas. Dengan kerja 

praktik ini, diharapkan dapat membantu PT. Sinar Abadi Guna untuk lebih maju 

dalam mempromosikan profil perusahaan dan produk yang di hasilkan. Dengan 

berkembangnya pasar digital maka dibutuhkanlah sebuah media promosi dalam 

perusahaan, dengan konsep yang simple tetapi dapat di terima oleh masyarakat luas 

denga isi pesan di dalamnya. Pada zaman sekarang media promosi sudah memiliki 

berbagai macam jenis tetapi yang paling sering disorot ialah media Fotografi serta 

Videografi dimana dua hal tersebut terbilang cukup mudah untuk dicernah untuk 

masyarakat awam. Dalam penyajian konten melalui dua media tersebut para editor 

sering menyakin informasi yang singkat dan ringan sehingan dapat diterima dengan 

mudah oleh masyarakat 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 latar belakang 

 

videografi adalah sebuah bidang perkerjaan yang lagi trending di zaman 

sekarang, videografi sendiri merupakan gabungan dari kata “video” dan “graph” 

yang mana video diartikan di kamus KBBI dengan gambar hidup atau program isi 

dari televisi yang ditayangkan. Sedangkan graph yaitu dari bahasa yunani -graphiā 

yang artinya tulisan. Bisa diartikan videografi ialah sebuah gambar yang bejalan dan 

memuat isi isi atau konten yang akan disampaikan ke masyarakat guna mencapai 

sebuah tunjuan yang diinginkan. 

Sarung tangan adalah sebuah alat yang di produksi oleh PT Sinar Abadi Guna 

yang akan diexport keluar negeri, ada berbagai macam jenis dan model sarung tangan 

yang perusahaan ini buat seperti halnya sarung tangan golf dan baseball. Sarung 

tangan sendiri adalah sebuah pelindung tangan jika seseorang sedang melakukan 

sebuah aktifitas agar seseorang terhindar dari cidera. Perusahaan ini juga memiliki 

kualitas yang bisa dibilang terjamin karena bahan bahan di perusahaan ini dominan 

dari importan luar negeri jadi tidak diragukan lagi kualitasnya 

PT. Sinar Abadi Guna merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sarung 

tangan, dengan produksi sarung tangan golf dan baseball. Sarung tangan yang di 

produksi akan di ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Korea, Amerika, dan 

Belgia. Dengan perkembangan media sosial yang semakin besar, perusahaan ini 

ingin lebih di kenal oleh masyarakat luas. Maka dalam proses pengembangan citra 

perusahaan harus dilakukan perancangan konten yang bisa membuat orang mengenal 

apa saja isi di Perusahaan tersebut. 

Nah untuk pembahasan kali ini peneliti ingin mengangkat sebuah konten berupa 

videografi tentang isi dari PT Sinar Abadi Guna sendiri yang mana nanti bisa berguna 

bagi masyarakat awam yang belum mengenal perusahaan ini serta peneliti ingin 

membangun image baik perusahaan dengan masyarakat agar perusahaan ini nantinya 

bisa berkembang lebih besar lagi dikarenakan di jawa timur sendiri pengusaha sarung 

tangan dominan sedikit ketimbang di daerah jawa yang lain. 
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1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana merancang sebuah videografi produk sarung tangan perusahaan PT 

Sinar Abadi Guna sebagai upaya meningkatkan brand awarness?  

1.3 Batasan masalah 

Agar rumusan masalah diatas lebih fokus dan terperinci, maka batasan masalah 

diuraikan sebagai berikut: 

1.  Perancangan videografi proses produksi sarung tangan PT Sinar Abadi 

Guna 

2. Video berisi informasi dan keunggulan dari produk sarung tangan PT Sinar 

Abadi Guna 

3. Durasi video yakni 5 menit dan dipublikasikan  

4.  Tempat pengambilan video yaitu PT Sinar Abadi Guna 

1.4 Tujuan 

Dengan adanya konten berupa videografi yang mengenalkan PT sinar abadi 

guna kemasyarakat peneliti berharap bahwa nanti PT sinar abadi guna bisa 

menambah insigh atau bisa dibilang jumlah view dari masyarakat untuk perusahaan 

ini sehingga perusahaan ini bisa lebih maju dan lebih mendapatkan keuntungan 

yang banyak.  

1.5 Manfaat 

  Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak 

yang membutuhkan, diantaranya :  

1.  Memberi wawasan terhadap pembaca agar mengerti bagaiman isi dari 

perusahaan PT Sinar Abadi Guna 

2.  Membantu perusahaan agar bisa lebih maju 

3.  Memberi image ke masyarakat melalui videografi yang dibuat oleh peneliti
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah singkat PT Sinar Abadi Guna 

Dalam penulisan laporan ini peneliti menggali informasi informasi tentang 

perusahaan PT Sinar Abadi Guna selama proses kerja praktik dimana didapatkannya 

beberapa informasi yang diantaranya adalah awal mula berdirinya perusahaan ini yang 

dulunya bernama CV Sun Abadi Glove dan sekarang berubah menjadi PT Sinar Abadi 

Guna dikarenakan dari pihak beacukai tidak mengizinkan menggunakan nama 

menggunakan bahasa inggris dalam melakukan export dan import lalu terbentuklah PT 

Sinar Abadi Guna tadi. Sekarang perusahaan ini depegang oleh Ibu Titik Suparmi yang 

dulunya pernah bekerja di sebuah perusahaan sarung tangan juga tetapi ibu Titik 

Suparmi ingin melakukan sebuah trobosan dengan membuka perusahaan tersebut 

dikarenakan pengalaman beliau dalam urusan pembuatan sarung tangan yang sudah 

dibilang cukup lama sehingga terbentuklah perusahaan tersebut pada 6 juni 2008. 

2.2 Gambaran umum perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : dokumentasi penulis,2022 ) 

  PT sinar abadi guna adalah sebuah perusahaan sarung tangan yang telah berdiri 

sejak 06 juni tahun 2008 yang mana perusahaan ini berfokuskan kedalam bidang 

export import sarung tangan dari luar negeri lalu di proses di indonesia dan dikirim 

keluar negeri lagi 

2.3 Visi misi perusahaan PT Sinar Abadi Guna 

PT Sinar abadi guna juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan usahanya 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2. 1 Tampak depan kantor PT Sinar Abadi Guna 
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a) Visi  

1. menjadi perusahaan besar yang bisa merekrut tenaga kerja daerah sekitar. 

2. Memiliki brand sendiri sebagai produk Indonesia. 

b) Misi 

1. Memperoleh laba yang pantas agar kelangsungan hidup karyawan bisa 

terjamin. 

2. Menjadi pabrik sarung tangan dengan kualias internasional. 

3. Memproduksi sarung tangan dengan style yang mengikuti perkembangan 

jaman. 

2.4 Alamat dan kontak perusahaan 

Berikut adalah beberapa informasi yang peneliti dapatkan di perusahaan PT Sinar 

Abadi Guna :  

Tempat : PT. Sinar Abadi Guna 

Alamat : Krembangan Taman RT 16 RW 04 No 05, kabupaten sidoarjo, Jawa Timur  

Kode Pos : 61257 

Telfon : (+62) 811-3212-001 

Email : sun_abadi_glove@yahoo.co.id 

2.5 Struktur perusahaan PT Sinar Abadi Guna 

 
Gambar 2. 2 Struktur karyawan PT Sinar Abadi Guna 

( Sumber : Evi Sumarni sebagai Adm. Exim ) 

Berikut adalah proposi karyawan di PT Sinar abadi guna :  

1. Direksi :  yaitu pihak yang mempunyai hak untuk mengawasi serta memobilitasi 

perkembangan perusahaan agar bisa berjalan lancar dan sesuai target. Serta 

mailto:sun_abadi_glove@yahoo.co.id
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melakukan komunikasi antar konsumen dari luar negeri dan perusahaan agar 

terciptanya hubungan yang baik. 

2. personalia dan warehouse : bagian yang mengatur isi gudang dan menjaga bahan 

agar tetap terjaga dan baik kualitasnya, serta menjadi perantara jika ada tamu atau 

pihak ekspedisi pengiriman yang datang. 

3. Adm. Exim : selaku bagian administrasi pembelian sample barang dan pengurusan 

dokumen dokumen untuk pengiriman atau export  keluar negeri agar barang tiba 

dan sampai pada tujuan yang benar dan tepat. 

4. accounting : yaitu sebagai pihak yang mengawasi mesin dari pembuatan sarung 

tangan tersebut 

5. cutting : memiliki tugas untuk melakukan pemotongan bahan yang nantinya akan 

diproses menjadi sebuah sarung tangan. 

6. Persiapan : selaku bagian persiapan yang memiliki tugas untuk mengawasi 

persiapan sarung tangan yang akan di kirim nantinya. 

7. Security : untuk mengawasi kondisi perusahaan serta menjaga agar perusahaan 

tetap dalam kondisi yang baik dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan 

8. Sewing : yakni kepala pengawasan bagian penjahit agar nantinya para penjahit bisa 

sesuai dengan waktu deadline yang ditentukan oleh perusahaan sehingga tidak 

terjadi kelebihan dalam penyelesaian produk sarung tangan. 

9. Inspect : selaku bagian yang bertugas mengmobilitasi sarung tanga yang sudah jadi 

dan siap untuk dipacking agar sesuai jumlah pesanan yang konsumen inginkan, 

serta melakukan pemeriksaan sarung tangan secara berskala agar tidak ada sarung 

tangan yang rusak ataupun cacat. Dan bagian packing yang memiliki tugas untuk 

menyiapkan sarung tangan yang sudah dibuat tadi lalu dimasukan kedalam box 

untuk dikirim nantinya. 

10. seleksi kulit atau bahan sarung tangan : memiliki tugas untuk melakukan presing 

bahan kulit agar cocok dengan desain yang diinginkan konsumen. 

11. cleaning service : bertugas sebagai pemeliharaan lingkungan perusahaan agar 

memberi kenyamana kepada karyawan sehingga karyawan bisa dengan tenang dan 

rilex dalam melakukan pekerjaan mereka. 

12. mekanik : mengmobilitasi alat alat jahit serta alat alat berat perusahaan agar 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan fungsinya, serta melakukan pemeliharaan 

atau maintance mesin agar mesing bisa awet dan berjalan sempuran
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Videografi 
 

Videografi (Videography) dalam bahasa Indonesia sebetulnya terdiri dari 2 kata 

yaitu video yang artinya gambar bergerak dan grafi yang merupakan kata serapan dari 

Yunani yaitu graphia yang artinya menulis. Videografi sendiri merupakan sebuah 

perwujudan secara visual yang sering masyarakat saksikan di berbagai macam alat 

elektronik seperti televisi dan handphone. Karya videografi sendiri memiliki berbagai 

macam jenis seperti memasarkan suatu produk hingga membuat konten yang 

menghibur. 

Video yang hebat merupakan alat komunikasi dengan pengaruh yang taka da 

bandingannya. Video itu bisa mengubah sejarah, mengilhami pergerakan tertentu, 

membagi dan memperkuat emosi, serta membangun komunitas. (stockman, 2014). 

Videografi biasanya tidak membutuhkan konsep seperti script dan storyboard, 

melainkan merekam hal yang natural terjadi. Videografi biasanya berbentuk 

dokumentasi dan liputan. Hal yang mudah kita lakukan adalah merekam kejadian 

dengan kamera ponsel hal ini juga bisa disebut videografi juga, bahkan saat CCTV 

merekam itu juga videografi. Namun perlu diingatkan videografi berbeda dengan 

sinematografi untuk (Zakaria, 2020). 

3.2 Tujuan videografi 

Pembuatan vidiografi sangatlah bermanfaat bagi suatu komunitas maupun sebuah 

perusahaan dikarenakan videografi merupakan salah satu cara dalam mempromosikan 

suatu hal ke masyarakat dengan mudah tetapi tentu saja dalam pembuatan vidiografi 

tidaklah semudah yang difikirkan karena para editor videografi pasti memperhatikan 

hal yang perlu di masukan kedalam video agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

editor tersebut. 

3.3  Jenis vidiografi 

Videografi memiliki banyak jenis diantaranya adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Video dokumenter 

Video dokumenter biasanya menceritakan tentang perjalan seseorang 

kesuatu tempat atau biasanya menceritakan tentang pengalaman seseorang yang 

sedang melakukan suatu hal dialam liar. Pembuat video jenis ini juga 

menjelaskan isi didalam dokumenternya 
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3.3.2 Video hiburan 

Video hiburan lebih mengkedepankan lelucon dimana isi video ini berisikan 

tentang seorang yang sedang melakukan Jokes atau melawak di depan publik 

secara fungsi video ini memang diperuntukan bagi orang yang sedang stress 

atau sedang mencari hiburan, tidak hanya candaan tetapi video lucu lucu yang 

terekam secara tidak sengaja juga masuk ke kategori video ini 

3.3.3 Videografi jurnalistik 

Video jurnalistik ini lebih mengarah ke suatu peristiwa tertentu seperi 

halnya ada suatu tragedy di sebuah kota lalu disiarkan ditelevisi nah itu 

merupakan salah satu bentuk video jurnalistik karena memang video jenis ini 

harus memiliki nilai berita didalamnya. 

3.3.4 Video masak 

Video ini merupakan sebuah video tutorial memasak yang bisa kita saksikan di 

media sosial maupun ditelevisi, biasanya video ini berisi tentang bahan bahan maupun 

resep masakan yang akan ditampilkan. 

3.3.5 Videografi Komunikasi Visual 

Untuk videografi komunikasi visual yang baik, video harus menjadikan 

gambar yang dapat berbicara dan bercerita. Dari sini kita tahu bagaimana 

kualitas aspek skenario dan penyutradaraan pada Video. Sehingga dengan 

teknik pengambilan gambar yang baik, maka pesan video dapat tersampaikan 

kepada penonton dengan baik. Sehingga diperlukan kepekaan dalam 

pengambilan gambar ketika syuting 

3.4 Teknik videografi 

Sebenarnya di dalam teknikvideografi tidak jauh berbeda dengan teknik yang 

dilakukan untuk film. Film sendiri pun merupakan gabungan dari beberapa unsur yang 

di dalamnya meliputi gambar dan juga suara yang menghasilkan sebuah video yang 

bagus ketika memang benar-benar paham tentang teknik videografi yang diperlukan. 

Tidak semua orang paham akan mengenai teknik-teknik videografi disarankan untuk 

memahami bagaimana cara menggunakannya maupun berbagai instruksi lainnya 

melalui buku manual yang didapat ketika membeli kamera, paham apa saja fitur-fitur 

atau keunggulan yang dimiliki oleh kamera tersebut, termasuk juga kekurangannya. 
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3.5 Brand awareness 

Pada Kerja Praktik yang dilakukan di PT Sinar Abadi Guna ini, perancang diberi 

tanggung jawab untuk membantu membuat videografi perusahaan yang  sesuai dan 

tepat dengan ciri perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan utamanya yaitu 

meningkatkan brand awareness. 

Brand Awareness atau kesadaran merek merupakan langkah awal untuk 

membangun sebuah merek. Menurut Shimp (2010), Brand Awarennes adalah 

kemampuan konsumen untuk mengingat sebuah produk dan seberapa mudahnya 

kategori merek tersebut muncul di pikiran. Brand Awareness juga bisa disebutkan 

sebagai keampuan pembeli dalam mengidentifikasikan (mengenal atau mengingat) 

suatu merek cukup detail dalam melakukan transaksi jual-beli (Persy dan Rossiter, 

2007). Menurut Durianto (2010), Brand Awareness membutuhkan jangkauan yang 

berlangsung terus-menerus, sehingga masyarakat yakin bahwa produk merupakan 

satu-satunya merek dalam satu kelompok. Strategi Media Promosi 

3.6 Proses produksi 

Pada PT Sinar Abadi Guna ada beberapa proses yang harus dilaluin sehingga 

terciptanya sebuah sarung tangan yang siap diantaranya ada proses pemilihan kain di 

gudang tempat penyimpanan sample dan kain kain yang akan diseleksi, lalu ada proses 

presing yang dimana sarung tangan yang sudah diseleksi akan di press sesuai dengan 

bentukan yang dimintai konsumen, lalu ada proses  jahit yaitu proses yang sangat 

penting dalam perusahaan ini dikarenakan proses ini jika salah sedikit akan berakibat 

besar pada hasilnya nanti, setelah dijahit ada proses packing yang mana proses terakhir 

dari pembuatan sarung tangan ini. 

3.7 Storyline 

Adapun storyline pada pembuatan videografi ini sebagai berikut 

Table 3. 1 

No Timeline Scene Penjelasan 

1 00.00- 00.05 1 Opening dari video 

2 00.05 – 00.30 2 
Video gudang penyimpanan 

sarung tangan 

3 00.30 – 01.00 3 
Penjelasan dari gudang sarung 

tangan tadi 

4 01.00 – 01.40 4 Video dari tempat pressing 
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5 01.40 – 02.20 5 Penjelasan dari tempat Pressing 

6 02.20 – 03.00 6 
Video dari tempat jahit di PT 

Sinar Abadi Guna 

7 03.00 – 03.40 7 Penjelasan dari tempat jahit 

8 03.40 – 04.20 8 Cinematic tempat packing 

9 04.20 – 04.55 9 Penjelasan tempat packing 

10 04.55 – 05.00 10 penutup 

 

3.8 Storyboard 

Adapun storyboard dari penelitian ini, storboard sendiri berfungsi sebagai 

penggambaran dari pembuatan videografi nanti, bagian ini sangatlah penting 

dikarenakan adanya storyboard peneliti lebih mudah dalam pembuatan videografi ini. 

Storyboard ini berisi beberapa tahapan dari pembuatan sarung tangan yang dimulai dari 

gudang untuk seleksi bahan dari pembuatan sarung tangan lalu ke proses presing 

dimana disaat ini sarung tangan di press sesuai desain yang diinginkan costumer lalu 

beralih ke bidang jahit yang sangatlah penting lalu masuk proses packing. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini membahas mengenai deskripsi pekerjaan selama melakukan kerja 

praktik di PT Sinar Abadai Guna. Pada pelaksanaan kerja praktik, saya diberi tugas 

yang sesuai dengan prodi saya yaitu Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali 

ini penulis dipercaya untuk merancang, membuat, dan mengedit video proses 

pembuatan sarung tangan pada PT Sinar Abadi Guna 

4.1 Analisa system 

Kerja prakti yang dilaksanakan ialah sebagai berikut : 

Nama institusi  : PT Sinar Abadi Guna 

Divisi  : Videografer 

Tempat  : Sidoarjo, Taman, Indonesia 

4.2 Posisi di instansi 

Pada saat pelaksaan kerja praktik posisi yang didapat oleh penulis adalah 

pembuatan videografi dari PT Sinar Abadi Guna dan diupload di social media youtube 

dan instagram untuk meningkatkan brand awareness dari perusahaan tersebut  

4.3 Proses pembuatan videografi 

Dalam pembuatan videografi PT Sinar Abadi Guna Penulis mempunyai beberapa tahap 

diantaranya adalah sebagai berikut 

4.3.1 Pemilihan software yang akan digunakan 

1. Adobe Premiere Pro 2022 

Adobe Premiere Pro ialah program pengolah video yang terdapat 45 

efek videoa serta 12 efek audio yang dipergunakan dalam mengganti pola 

tampilan serta membuat animasi video maupun audio. Diantara beberapa 

efek tersebut membutuhkan kartu grafis dengan kualitas tinggi dimana dari 

ke-45 efek tersebut 3 diantaranya yang hanya bisa dioperasikan dengan 

bantuan kartu grafis seperti AMD atau NVIDIA supaya dapat diterapkan 

untuk membuat klip video. Adobe premier pro juga mempunyai 30 macam 

transisi untuk memudahkan pergantian klip video pada klip video 

selanjutnya yang lebih dinamis. Beberapa transmisi diantaranya juga 

membutuhkan kartu grafis AMD maupun NVIDIA.Aplikasi ini juga 

memiliki fitur unggul lainnya yang dapat diaplikasi saat penggunaan 

media (Gora, 2006:1-3) 
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Gambar 4. 6 Gudang sarung tangan 

 

Gambar 4. 7 Gudang sarung tangan 

 

Gambar 4. 8 Tempat pressing sarung tanganGambar 

4. 9 Gudang sarung tangan 

 

Gambar 4. 10 Gudang sarung tangan 

Gambar 4. 1 Storyboard 

 

Gambar 4. 2 Storyboard 

 

Gambar 4. 3 Gudang sarung tanganGambar 4. 4 

Storyboard 

 

Gambar 4. 5 Storyboard 

2. Adobe Photoshop 2019 

Adobe Photoshop adalah software pengolah gambar yang sangat 

powerfull dengan segala fasilitasnya. Hasil gambar olah dengan Adobe 

Photoshop ini banyak dilihat di berbagai website, brosur, koran, majalah, 

dan media lainnya. 

4.3.2 Storyboard 

Berikut adalah storyboard yang sudah saya buat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Peneliti ) 

4.3.2 Pemilihan Tempat 

Tahap selanjutnya setelah pemilihan software peneliti melakukan take 

video dibeberapa lokasi di PT Sinar Abadi Guna diantaranya adalah  

1. Gudang 

Tempat pertama yang peneliti ambil adalah Gudang, dimana gudang ini 

merupakan tempat untuk penyimpanan kain sarung tangan serta penyeleksian 

kain yang akan digunakan nantinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Dokumentasi penulis ) 
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Gambar 4. 11 Tempat pressing sarung tangan 

 

Gambar 4. 12 Tempat pressing sarung tangan 

 

Gambar 4. 13 Tempat JahitGambar 4. 14 Tempat 

pressing sarung tangan 

 

Gambar 4. 15 Tempat pressing sarung tangan 

Gambar 4. 16 Tempat Jahit 

 

Gambar 4. 17 Tempat Jahit 

 

Gambar 4. 18 bagian packingGambar 4. 

19 Tempat Jahit 

 

Gambar 4. 20 Tempat Jahit 

2. Pressing 

Pressing adalah tempat selanjutnya setelah dilakukannya seleksi sarung 

tangan di Gudang, kain yang sudah diseleksi lalu di masukan ke tahap ini untuk 

dibentuk sesuai dengan desain yang diinginkan konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Dokumentasi penulis ) 

3. Jahit 

Setelah selesai dipressing lalu langkah selanjutnya adalah kebagian 

menjahit dimana sarung tangan yang sudah dibentuk lalu dijahit sesuai 

dengan desain sarung tangan yang diminta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Dokumentasi penulis ) 
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Gambar 4. 21 bagian packing 

 

Gambar 4. 22 bagian packing 

 

Gambar 4. 23 Editing menggunakan Premiere 

ProGambar 4. 24 bagian packing 

 

Gambar 4. 25 bagian packing 

Gambar 4. 26 Editing menggunakan Premiere Pro 

 

Gambar 4. 27 Editing menggunakan Premiere Pro 

 

Gambar 4. 28 Proses upload videografi di youtubeGambar 4. 

29 Editing menggunakan Premiere Pro 

 

Gambar 4. 30 Editing menggunakan Premiere Pro 

4. Packing 

Setelah selesai dijahit sarung tangan yang sudah berbentuk akan di 

scan lalu dilist dibagian packing yang nantinya akan dimasukan ke box 

sesuai dengan permintaan konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Dokumentasi penulis ) 

4.3.3 Proses Editing 

Proses selanjutnya setelah pemilihan tempat penulis melakukan editing 

video, penulis menggunakan software premiere pro dalam proses editing video 

tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Screenshot layar computer penulis ) 
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Gambar 4. 31 Proses upload videografi di youtube 

4.3.4 Proses uploadting 

Setelah video sudah diedit dan jadi lalu penulis melakukan step uploadting 

yang akan di launch di media social youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Screeshot layar penulis )
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa didapat dari kerja praktik di PT Sinar Abadi Guna  bagian 

pembuatan videografi sarung tangan adalah bahwa dalam pembuatan sarung tangan ini 

terdapat tahapan yang harus dilalui penulis agar terbentuknya sarung tangan yang 

sesuai dengan permintaan produsen. Di perusahaan ini penulis juga belajar bagaimana 

cara berkomunikasi dengan orang asing atau karyawan di sebuah perusahaan hal ini 

sungguh sangat penting bagi penulis ketika nantinya memasuki dunia kerja. Dari segi 

karyawan penulis merasakan kalau karyawan di PT Sinar Abadi Guna ini sangat 

mengsupport kegiatan kerja praktik ini lalu para karyawannya juga bisa dibilang ramah 

ketika ada mahasiswa yang melakukan kerja praktik. Pada perusahaan ini penulis juga 

menjadi lebih termotivasi jika ingin membuka sebuah start up atau program bisnis 

sarung tangan karena sudah mempunyai relasi dari perusahaan ini. 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran dari penulis yaitu : 

1. Terwujudnya harapan penulis dengan adanya video ini masyarakat jadi lebih 

mengenal PT Sinar Abadi Guna 

2. Penulis berharap laporan ini bisa menjadi acuan dari kalangan yang 

membutuhkan refrensi laporan tentang videografi. 
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