BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis penelitian yang penulis
jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a.

Meningkatkan eksistensi, efisiensi serta pelayanan di Sekretariat DPRD
dengan cara konsep atau ide-ide kreatif melalui desain grafis sehingga
informasi dan proses pelayanan Sekretariat DPRD bisa di terima dikalangan
masyarakat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b.

Meningkatkan eksistensi, efisiensi dan proses pelayanan di Sekretariat DPRD
dengan cara membuat desain garfis berupa brosur, spanduk, banner, kalender
dan lain sebagainya yang menarik dan unik dengan bantuan software tertentu
sehingga masyarakat lebih tertarik melihat informasi yang di publikasikan
oleh Sekretariat DPRD selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5.2 Saran
Setelah penulis memberi kesimpulan dari semua isi pada laporan Tugas Akhir
ini, penulis jua ingin memberikan saran dengan tujuan untuk memberikan sebuah
gambaran atau pesan untuk khalayak yang membaca,agar dapat menjadi motivasi
serta inovasi kepada pembaca maupun Sekretariat DPRD. Beberapa saran yakni :
a.

Dengan adanya implementasi desain grafis sebagai media visual dan
komunikasi pada Sekretariat DPRD semoga dapat meningkatkan kualitas
SDM dalam meningkatkan eksistensi, efisiensi serta pelayanan di Sekretariat
DPRD.

b.

Dengan dibuatnya suatu desain garfis berupa spanduk, banner,kalender dan
lain sebagainya semoga dapat membantu meningkatkan eksisitensi, efisiensi
serta pelayanan di Sekretariat DPRD.

c.

Penentuan sebuah konsep desain sangatlah penting karena selain sebagai
identitas atau ciri khas sebuah perusahaan, konsep juga menjadi penyalur dari
maksud yang ingin dicapai oleh desainer grafis.

d.

Membuat Company Profile yang menarik agar dapat membantu dan membuat
masyarakat lebih tertatik ingin melihat informasi yang di sampaikan oleh
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e.

Diharapkan dipenelitian selanjutnya penulis selanjutnya dapat membuat
desain grafis yang belum di buat penulis sebelumnya seperti kartu nama,
poster, brosur, maupun majalah dan lain sebagainya yang lebih menarik
sehingga dapat membuat pembaca maupun masyarakat lebih tertarik ingin
melihat informasi yang di sampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

