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BAB V 

KESIMPULAN 

1. Kesimpulan 

Mahkota Jati adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang 

penjualan Furniture Jati,dimana Mahkota Jati memproduksi berbagai macam hasil 

dari olahan pohon jati.Mahkota Jati beralamatkan di Jl. Pahlawan 12 / Jembatan 

12 Pangkalpinang.Mahkota Jati menjual beraneka ragam furniture .Barang-barang 

yang dijualpun beragam,mulai dari kursi tamu ,tempat tidur,almari,meja 

makan.sofa,buffet,jam hias,dan kaligrafi. 

Penulis Mempublikasikan Mahkota Jati dengan membuat media berupa 

katalog.Katalog yang dibuat semenarik mungkin agar pembaca atau calon pembeli 

bisa paham dan jelas apa yang mereka liat atau yang mereka ingin beli.Katalog di 

buat  agar pembeli tidak susah-susah untuk datang ke toko untuk melihat atau 

membeli barang yang mereka inginkan,karena dengan media katalog ini pembeli 

bisa tau apa saja yang tersedia di toko Mahkota Jati.Katalog agar tidak 

membosankan dibuat lah semenarik mungkin dengan menggunakan warna yang 

fres,cerah dan menggunakan kertas yang menarik,khalayaknya majalah.  

Software yang digunakan untuk mendesain katalog yang digunakan 

software Adobee Photoshop CS3.  Adobee photoshop menghasilkan karya design 

yang sesuai dengan apa yang penulis dan perusahaan harapkan.Software Adobee 

photoshop mudah di pahami dan juga merupakan sebuah software yang berfungsi 

sebagai image editor. 

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 

sehingga tidak terlihat norak. 
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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. 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. 


