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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis penelitian yang penulis 

jelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, Pembukaan 

usaha dalam bidang percetakan sangatlah menguntungkan dan mempunyai 

prospek yang cerah kedepannya. Hal ini berkaitan dengan seiring 

perkembangan zaman dimana laju pertumbuhan penduduk meningkat berarti 

makin pesat pula pertumbuhan perusahaan / instansi baru. Oleh karena itu, 

permintaan akan kebutuhan promosi dan keperluan penunjang perusahaan 

yang lain juga akan meningkat. Apalagi usaha percetakan kami adalah 

percetakan digital. Dimana di jaman modern seperti sekarang konsumen lebih 

menyukai sesuatu yang instant. Hal ini dikarenakan mereka dituntut untuk 

bekerja efisien. Usaha percetakan digital ini merupakan solusi bagi konsumen 

yang menginginkan hasil yang cepat dengan kualitas yang terjamin pula. 

Kelebihan teknik percetakan digital ini antara lain bisa memesan dalam 

jumlah yang tidak dibatasi (secara satuan), produk bisa full color, gambar 

kualitas foto, tahan air dan tahan lama. Selain itu dengan variasi produk yang 

sangat luas, kami dapat dengan fleksibel menggandeng segmen market yang 

lebih luas, serta menentukan produk unggulan apa saja, kapan saja sesuai 

dengan trend pada saat itu. Oleh karena itu usaha percetakan digital ini sangat 

menarik untuk dikembangkan.  

2. Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari semua isi pada Laporan 

Riset ini, penulis juga ingin memberikan beberapa saran yakni : Pencarian 

sebuah Konsep sangatlah penting, agar suatu produk yang kita buat akan 

menjadi sebuah produk yang kaya akan pesan dan tidak terlihat seperti hasil 

yang tidak bertujuan atau tidak memiliki maksud apapun. Penentuan warna 

desain katalog dan stationary yang akan digunakan pun harus sesuai dengan 

produk yang kita ciptakan agar terlihat harmonis antara desain dengan produk 
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sehingga tidak terlihat norak. Untuk mencari sebuah ciri khas untuk sebuah 

instansi, merupakan hal yang sulit pula, tujuan mencari ciri khas adalah agar 

sebuah instansi menjadi lebih mudah untuk di ingat oleh masyarakat. Jadi, 

carilah sebuah ciri khas yang berbeda dan eye catching agar mudah di ingat 

oleh masyarakat. 

 Sebelum melakukan suatu usaha hendaknya membuat suatu bisnis plan 

terlebih dahulu untuk memudahkan penanganan usaha tersebut dapat 

berkembang. Lakukan analisa pasar dengan mengadakan / melakukan 

berbagai survei untuk mengetahui minat pasar. 

Diatas merupakan saran-saran yang penulis jelaskan dengan tujuan 

untuk memberikan sebuah gambaran atau pesan untuk khalayak yang 

membaca, agar dapat menciptakan sebuah produk yang bagus dan menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


