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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari hasil pengkajian dan dari 

dasar-dasar teori yang telah disusun penulis adalah sebagai berikut: 

a. Semerbak Coffee merupakan salah satu cafe yang meiliki konsep yang 

berbeda dengan cafe pada umumnya yang ada di Kota Pangkal pinang, 

dengan menggabungkan unsur tempat ngopi dan tempat berkumpul. Hal 

itu menjadikannya unik dan fress bagi kalangan anak muda. 

b. Mempromosikan suatu tempat/perusahaan melalui media desain 

komunikasi visual merupakan salah satu media yang tepat untuk 

memperkenalkan (brand awarenss) dari Semerbak Coffee pada khalayak 

umum. Sehingga akan menjadi media yang efektif untuk menarik minat 

masyarakat untuk menikmati berbagai macam produk dan fasilitas yang 

ditawarkan oleh Semerbak Coffee. Karena dengan melalui media promosi 

dapat mempermudah masyarakat/konsumen untuk memperoleh informasi 

mengenai produk dan fasilitas yang ditawarkan, media promosi juga dapat 

menggugah emosi konsumen untuk mengetahui lebih jauh tentang 

perusahaan yang dipromosikan sihingga mampu menciptakan image dari 

perusahaan. 

c. Pemberian dan penambahan unsur desain maupun ilustrasi pada media 

promosi berupa iklan sangat membantu dan efektif, dikarenakan dapat 

membuat rasa keingintahuaan konsumen akan produk yang ditawarkan. 

d. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Semerbak Coffee menurut penulis 

tergolong masih kurang dan masih bisa ditingkatkan lagi. 

e. Pemberian hadiah berupa souvenir merupakan media promosi yang sangat 

bagus dan efektif, karena dapat menimbulkan rasa penasaran bagi 

konsumen untuk membeli produk tersebut. 
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f. Kegiatan promosi yang dilakukan secara continue akan memberikan 

dampak psikologis yang bagus supaya image dari Semerbak Coffee dapat 

diigat dan melekat dibenak konsumennya. Informasi akan semakin 

tersebar sehingga secara otomatis konsumen akan semakin tertarik untuk 

membeli dan mencoba produk yang ditawarkan oleh Semerbak Coffee 

 

2. Saran 

Pemilihan media  yang tepat dan efektif merupakan kunci pokok dalam 

keberhasilan daripemasaran suatu produk dan jasa sebuah usaha, maka penulis 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Penempatan media iklan sebagai ujung tombak dalam mempromosikan 

suatu bidang baik jasa maupun produk harus sesuai dengan tempat dan 

ketentuannya sehingga tidak mengurangi unsur keindahan dan fungsi yang 

bisa menggangu kegiatan masyarakat umum. 

b. Selain promosi, pelayanan yang baik, keramahan, kebersihan tempat dan 

familiar merupakan modal utama untuk menarik minat dari konsumen, 

terutama para yang pertama kali datang. Karena tanpa adanya kenyamanan 

dalam aktivitas promosi sampai pada penjualan maka akan mengurangi 

nilai estetis sebuah perusahaan dan produk yang akan dihasilkan. 

c. Perencanaan dan penempatan dalam melakukan media promosi sebaiknya 

dipikirkan dan dirinci terlebih dahulu, baik dari segi konsep maupun dana 

yang tersedia. Agar tidak terjadi kasus membuang-buang dana untuk 

tujuan yang yang belum jelas.  
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