
BAB V 

PENUTUP 

 

1.    Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulisdari hasil pengajian dan dari – 

dari dasar teori yang telah disusun penulis adalah sebagai berikut: 

a. Mempromosikan suatu tempat melalui media desain merupakan salah satu 

yang tepat untuk memperkenalkan dari Kedai Coffe 74 pada khalayak 

umum. Sehingga akan menjadi media yang efektif untuk menarik minat 

masyarakat untuk menikmati berbagai macam produk yang ditawarkan 

oleh Kedai Coffe 74. Karena dengan melalui media promosi dapat 

mempermudah masyarakat untuk memproleh informasi dengan sejelas -  

jelasnya tentang Kedai Coffe 74. 

b. Pemberian dan penambahan unsur desain maupun ilustrasi berupa media 

publikasi dan promosi sangat membantu dan efektif, dikarenakan dapat 

membuat rasa keinginantahuan konsumen akan produk yang ditawarkan. 

c. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Kedai Coffe 74 menurut penulis 

tergolong masih kurang dan masih bisa ditingkatkan lagi, mungkin 

dikarenakan masih tergolong baru dalam menjalankan usaha tersebut. 

d. Dalam hal pemberian hadia atau souvenir merupakan media promosi yang 

sangat tepat dan efektif, karena dapat menimbulkan rasa penasa bagi 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. 

e. Dalam memilih suatu jenis desain promosi, penulis harus berusaha keras 

untuk menciptakan suatu desain yang kreatif dan elegan, sehingga hasil 

desain penulis benar-benar sesuai dengan keinginan pemilik Kedai Coffe 

74 dan tentunya untuk menarik minat masyarakat luas.  

 

 



2.    Saran 

Setelah Penulis memberikan kesimpulan dari hasil riset yang dilakukan, 

Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai bahan masukan yaitu : 

    a. Dalam membuat katalog tentunya membutuhkan suatu konsep, selain itu 

juga dalam penentuan warna desain katalog dan stationary yang akan 

digunakan pun harus sesuai dengan produk yang dibuat agar terlihat serasi 

antara desain dengan produk. 

 b.   Diharapkan dengan adanya katalog ini semoga dapat membantu promosi 

penjualan barang serta meningkatkan angka penjualan pada Kedai Coffe 

74. 

 c.  Dengan adanya media publikasi promosi seperti spanduk, brosur, dan 

katalog yang penulis buatkan pada Kedai Coffe 74 ini agar kiranya lebih 

dapat menunjang citra bisnis pada usaha tersebut dan dijadikan 

dokumentasi pada tempat tersebut. 

d. Dalam proses pembuatan media promosi dan publikasi perlu diperhatikan 

pada kesuaian antara gambar dengan suatu produk yang akan di 

promosikan yang diperlukan kejelian pada pendesaian media promosi 

tersebut, tata cara pembuatan, media dan bahan yang digunakan seperti, 

misalnya penulis menggunakan bahan untuk mencetak gambar hasil 

desainnya yang menggunakan kertas HVS ukuran A4 yang sebaiknya 

menurut penulis lebih bagus menggunkan kertas Glossy karna kertas ini 

terbuat dari bahan yang begitu halus dan licin sehingga hasil pencetakan 

akan terlihat jelas dan rapi. 

  

 

 

 


