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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdaraskan pada hasil penelitian yang penulis jelaskan pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu :  

a. Dalam pembuatan Branding, Stationary, dan Media Promosi yang telah 

dijelaskan, sehingga dapat mengetahui bagaimana sebuah Branding, 

Stationary dan Media Promosi tersebut didesain, mulai dari proses 

pencarian konsep hingga proses finishing. 

b. Pada proses desain menggunakan konsep warna CMYK (Cyan, Magenta, 

Yellow, Black). Penggunaan warna yang dipakai pada proses desain 

disesuaikan dengan warna yang ada pada unsur STMIK Atma Luhur dan 

tentunya pada proses desain ini penulis menggunakan software yaitu 

CorelDraw X4 untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

c. Teknologi multimedia khususnya video dapat diterapkan sebagai salah satu 

sarana media promosi yang sangat tepat. 

2. Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan, penulis juga memberikan 

beberapa saran yaitu : 

a. Diharapkan dengan adanya logo, stationary dan media promosi ini 

dapat membantu STMIK Atma Luhur khususnya Bagian Promosi & 

Humas dalam mempromosikan STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

b. Dalam menentukan warna desain tentunya membutuhkan suatu konsep, 

selain itu juga dalam menentukan warna desain branding, stationary 

dan media promosi yang akan digunakan pun harus sesuai dengan 

produk yang dibuat agar terlihat serasi antara desain dengan produk. 

c. Melakukan pengembangan terhadap promosi yakni dengan 

memperbanyak variasi dalam media promosi, misalkan memasang iklan 
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dalam bentuk video Company Profile STMIK Atma Luhur di tempat 

keramaian sehingga menarik minat orang yang melihat video tersebut. 

d. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil karya Media Promosi ini semoga 

bermanfaat untuk meningkatkan promosi Kampus STMIK Atma Luhur, 

mempermudah proses menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Media promosi ini cukup efektif dalam menyebarkan informasi dan 

promosi, melalui Standing Banner dan Kalender juga memiliki daya 

tarik tersendiri, selain sebagai media promosi juga sebagai souvenir. 

Video merupakan gambaran promosi yang lebih menarik dengan 

menampilkan gambar bergerak, terutama video Company Profile yang 

memberi gambaran secara jelas tentang Sejarah, Visi dan Misi serta 

Lingkungan dan sarana-prasarana kampus. Dengan desain dan media 

promosi tersebut, diharapkan STMIK Atma Luhur dapat memperoleh 

kenaikan jumlah Calon Mahasiswa yang berminat mendaftarkan diri di 

Kampus STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

 


