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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis manarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pembuatan logo yang menjadi ciri khas dan identitas Adiela 

Wedding Organizer penulis menyesuaikan dengan karakter yang dimiliki 

oleh Adiela Wedding Organizer. Bentuk hati yang didesain dan diberi 

warna ungu yang dominan adalah sebagai lambang dari pelayanan Adiela 

Wedding Organizer yang ramah, perhatian, ketulusan hati serta bisa 

memberikan hasil rangkaian acara yang terstruktur dengan baik.  

Bentuk bunga pada logo adalah lambang harapan Adiela Agar 

berkembang lebih baik ke depannya. 

Di dalam logo terdapat bentuk 6 lengkungan yang menjadi bagian dari 6 

orang yang berperan dalam Adiela Wedding Organizer dalam merangkai 

sususan acara serta kesan logo yang ditampilakan terlihat lebih elegan. 

2. Desain stationary dan media promosi yang dibuat oleh penulis 

diantaranya, kartu nama, spanduk, brosur dan katalog. Penggunaan 

warna, tulisan, tata letak, menjadi hal penting sehingga desain yang 

dihasilkan menarik konsumen untuk menggunakan jasa Adiela Wedding 

Organizer. 

3. Pembuatan video profil perusahaan diedit menggunakan aplikasi Ulead 

VideoStudio 11. Isi dari video merupakan promosi yang akan dilihat 

secara langsung oleh konsumen bagaimana pelayanan yang diberikan 

Adiela Wedding Organizer. 
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5.2. Saran  

Desain media promosi sebagai sarana yang bertujuan untuk 

memperkenalkan tempat usaha yang menjadi objek penelitian kepada 

masyarakat merupakan salah satu bentuk promosi yang efektif.  Maka dari itu 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Pelayanan yang baik kepada konsumen menjadi salah satu modal bagi 

tempat usaha dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, 

karena dengan keramahtamahan membuat nyaman bagi konsumen 

menggunakan jasa yang ditawarkan. 

2. Sebelum membuat media promosi, penulis terlebih dahulu harus 

mengetahui karakter yang dimiliki tempat usaha dan penulis juga 

sebaiknya berkoordinasi dengan pimpinan atau pemilik tempat usaha, 

sehingga dari hal itu penulis bisa menentukan media promosi apa yang 

akan dibuat. 

3. Dalam menuangkan suatu konsep desain pada media promosi, harus 

sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh tempat usaha yang menjadi 

objek penelitian. Desain yang  dibuat harus bisa menarik minat 

konsumen untuk menggunakan jasa yang ditawarkan.  

4. Penempatan seperti tata letak, tulisan, warna dan lain-lain harus sesuai 

untuk menarik minat konsumen dan bagi siapa saja yang menjadi sasaran 

dari media promosi yang telah dibuat.  

 


