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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian, pengumpulan data, serta pengamatan yang 

dilakukan penulis, media promosi Shibuya Cafe perlu dibuat. Hal ini dikarenakan 

brand awareness Shibuya Cafe kurang dan juga untuk meningkatkan tingkat 

penjualan. Kedua faktor ini yang mendasari penulis dalam pembuatan media 

promosi Shibuya Cafe. 

 Berdasarkan dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan yang 

untuk meningkatkan penjualan produk Shibuya Cafe dan juga untuk 

memperkenalkan Shibuya Cafe sebagai restaurant yang menjual ramen Jepang 

digabungkan dengan Indonesia. 

 Target audiens yang penulis tentukan dalam perancangan media promosi 

Shibuya Cafe ialah berkisar antara 23-35 tahun yang berdomisili di daerah 

Tangerang. Hal ini membuat penyampaian informasi pada media lebih kepada 

konsep yang sederhana. Maka dari itu penulis menggunakan konsep fotografi 

produk. Penulis berharap dengan hasil akhir dari perancangan media promosi ini 

masyarakat lebih mengenal Shibuya Cafe. 
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5.2. Saran 

Penulis memiliki beberapa saran setelah menyelesaikan tugas akhir perancangan 

media promosi untuk Shibuya Cafe ini, yaitu apabila ingin mengambil topik untuk 

tugas akhir harus mengetahui kemampuan diri sendiri dalam mendesain sesuatu, 

hal itu bisa memudahkan kita dalam perancangan. Satu hal yang harus 

diperhatikan bagi mahasiswa desain yang akan mengambil tugas akhir ialah gaya 

desain yang harus sesuai dengan konsep. Proses bimbingan yang rutin dan juga 

jelas, maka mahasiswa desain selanjutnya akan dengan mudah menyelesaikan 

tugas akhir yang sedang dirancang. 
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