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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah mempelajari masalah yang di hadapi oleh Toko Sepatu Bata Tbk 

Cabang Pangkalpinang dan juga solusi pemecahan yang diusulkan, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Media publikasi menjadi hal yang sangat penting, karena adanya media 

publikasi ini sangat memberi manfaat yang sangat besar dalam 

pengembangan dan kemajuan di Toko Sepatu Bata Tbk Cabang 

Pangkalpinang. Salah satu media cetak yang dapat dijadikan sebagai media 

publikasi adalah spanduk dan brosur. 

2. Media publikasi menjadi hal yang akhirnya menjadi pembedaan pengetahuan. 

Dengan adanya media ini diharapkan mampu mengambangkan usaha tersebut 

dan mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. 

3. Dengan cara melakukan observasi tempat atau ruang target public, kita akan 

mendapatkan kesimpulan desain dan media apa yang benar-benar tepat untuk 

dijadikan alat pomosi, sehingga membuat konsumen atau pelanggan tertarik 

untuk melihat apa yang kita tawarkan, selain itu buatlah desain terlihat 

dengan simple namun padat berisi informasi karna itu akan membuat 

konsumen atau pelanggan mudah untuk melihat apa saja yang akan kita 

tawarkan di dalam media promosi tersebut. 

4. Menambah dan mengembangkan ide baik yang sudah atau pun yang belum 

ada pada Toko Sepatu Bata Tbk Cabang Pangkalpinang sehingga desain tidak 

monoton atau kurang atraktif dalam jangka waktu tertentu. 

5. Penentuan warna sangatlah penting karna hal ini sangat berpengaruh pada 

ketertarikan konsumen dan pelanggan yang akan melihat desain tersebut, 

pemilihan warna yang tepat pada desain promosi juga akan menambah kesan-

kesan tertentu seperti elegan atau lebih mencolok di ruang public. 
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5.2 Saran  

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari semua isi pada laporan Tugas 

Akhir ini, penulis juga akan memberikan beberapa saran yakni : 

1. Dalam pembuatan sebuah desain, kita harus mengerti untuk apa dan untuk 

siapa desain yang kita buat. Setelah menemukan masalah, barulah kita 

mencari solusi apa yang tepat untuk masalah tersebut. 

2. Pembaruan pada sebuah desain sangatlah penting karna jika hal tersebut tidak 

dilakukan maka desain yang akan terkesan monoton setiap tahunnya atau 

setiap periode yang telah di tentukan. 


