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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Batik Kana sudah melakukan promosi namun promosi tersebut dilakukan secara 

organik dan cenderung tidak dilandasi dengan perencanaan yang tepat sehingga 

menyebabkan rendahnya ketertarikan konsumen, bahkan sebagian besar 

masyarakat masih belum mengetahui Batik Kana. Selain kurangnya promosi dari 

Batik Kana  penyebab penurunan pengguna Batik Kana adalah promosi yang 

dilakukan kompetitornya lebih berkonsep dan mengunakan media-media yang 

lebih dekat dengan target market. Melihat keadaan ini, penulis merasa Batik Kana 

membutuhkan perancangan promosi yang dapat memperkenalkan dan 

mempromosikan value dari Batik Kana kepada target audience, agar dapat 

bersaing dengan kompetitornya dan juga diharapkan Batik Kana dapat memiliki 

tempat khusus diantara jasa kurir yang ada di Jakarta bagi masyarakat. Dalam 

perancangan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan metode 

pengumpulan data kualitatif yang nantinya menjadi acuan penulis untuk 

menentukan konsep dalam merancang promosi Batik Kana.  

Untuk mendapatkan big idea dari perancangan promosi Batik Kana, 

penulis terlebih dahulu melakukan mind mapping. Big idea yang ditemukan dari 

langkah tersebut adalah “batik tulis bernuansa modern”. Pesan yang ingin 

disampaikan adalah “Batik Kana merupakan batik tulis yang berkonsep modern”. 
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Dengan pesan tersebut diharapkan target audience mengetahui akan adanya Kana 

sebagai brand batik di Tangerang dan tertarik membeli batik Kana.  

Perancangan promosi menerapkan strategi AISAS (attention, interest, 

search, action dan sharing). Hal tersebut dilakukan agar pesan yang disampaikan 

mampu diterima dengan maksimal oleh target audience dan melibatkan target 

audience kedalam pesan dari promosi yang terjadi pada fase sharing. Media 

nantinya dibagi menjadi 3 yaitu media utama, sekunder dan pendukung. Media 

utama yang digunakan adalah video ads yang nantinya akan dilaukan pada media 

platform Instagram dan print . Untuk media sekunder yaitu sosial media 

(Instagram story dan post). Media pendukung nantinya menggunakan 

merchandise yaitu pin.  

5.2. Saran 

Perancangan Iklan Batik Kana telah selesai dibuat, namun penulis menyadari 

bahwa karya tugas akhir Perancangan Iklan Batik Kana masih memiliki banyak 

kekurangan. Saran bagi perancangan promosi dengan topik serupa, yaitu untuk 

mendalami pemahaman dan metode advertising masa kini yang semakin 

berkembang guna untuk menemukan strategi yang tidak hanya efektif namun juga 

inovative. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk melakukan riset lebih 

dalam untuk memahami bentuk dan pemilihan media yang lebih menarik dan 

inovatif sehingga penyampaian pesan pada promosi lebih interaktif dan 

memberikan experience yang mendalam kepada target audience.
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