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BAB V 

PENUTUP 

 

 

1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan konsep desain yang digunakan untuk 

mengembangkan potensi desain multimedia dalam kemajuan UKM maka 

dapat di simpulkan bahwa desain multimedia tidak hanya terpaut pada 

fungsi promosi produk maupun jasa yang ditawarkan namun memiliki 

fungsi dan potensi lain di dalamnya . 

Selain sebagai media promosi desain multimedia juga memiliki peranan 

sebagai ciri khas sehingga setiap orang yang melihat desain pada toko 

tersebut langsung dapat mengetahui ataupun lebih familiar dengan jasa 

ataupun produk toko tersebut melalui desain logo pada spanduk ataupun 

stempel toko. 

Jika toko tersebut telah memiliki suatu ciri khas otomatis toko tersebut 

telah membagun indentitas terhadap jasa atau produk ditawarkan maka toko 

tersebut telah memiliki suatu nilai lebih pada produk maupun tokonya 

sendiri sebagai toko yang memilki produk dengan brand/merk sendiri . 

Dengan penggunaan desain multimedia yang baik dan tepat, ketika 

barang jasa ataupun produk dari toko  tersebut semakin terkenal di kalangan 

masyarakat, maka toko  tersebut telah menciptakan sebuah trend baru di 

pasar dan masyarakat melalui desain profile toko / UKM tersebut . 
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2. Saran 

       Dari hasil yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis mencoba 

memberikan saran-saran yang sekiranya dapat berguna terutama dalam 

membuat suatu desain untuk mengembangkan UKM antara lain: 

 Ada baiknya jika suatu usaha yang telah berkembang ataupun ingin 

lebih maju lagi lebih memperhatikan desain dari profile perusahaan agar 

orang orang lebih tertarik dengan jasa ataupun produk yang ditawarkan oleh 

suatu usaha. 

 Pemilihan sebuah konsep desain multimedia yang tepat sangatlah 

penting karena desain tersebut akan menjadi ciri khas yang mewakili 

perusahaan,toko, ataupun suatu instansi yang akan di jalani maka 

disarankan dalam pembuatan company profile untuk memilih komponen 

komponen yang sesuai dengan usaha yang dijalani agar terlihat harmonis 

dan sinergis. 

 Ada baiknya pula jika suatu perusahaan,toko, ataupun instansi yang 

telah memiliki company profile melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

agar lebih dikenal, sosialisasi tersebut dapat melalui berbagai media seperti 

spanduk,brosur,flyer,stiker,stempel, dan lain – lain. 

 Diatas merupakan beberapa saran yang penulis sampaikan dengan 

tujuan kepada pembaca agar pelaku usaha dan  pembuat desain lebih 

memperhatikan desain multimedia yang tepat dalam mengembangkan suatu 

usaha sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada didalamnya. 
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