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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Avtech Adventure sudah memiliki sebuah promosi, namun promosi yang sudah 

dilakukan oleh Avtech Adventure dirasa belum bisa maksimal untuk menarik 

perhatian dari target audience. Sementara para kompetitor produk peralatan 

outdoor sudah lebih unggul dalam hal promosi. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah 

perancangan promosi yang dapat memperkenalkan dan mempromosikan produk 

Avtech Adventure kepada target audience agar tidak kalah saing dengan para 

kompetitor dan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dari produk Avtech 

Adventure. Dalam perancangan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 

metode penelitian gabungan, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif yang nantinya 

akan menjadi acuan untuk menjadi konsep dari perancangan promosi ulang ini.  

Berdasar masalah yang telah disebutkan, maka dibuatlah sebuah 

Perancangan Ulang Promosi Produk peralatan outdoor Avtech Adventure. Setelah 

melakukan mind mapping dan brainstorming penulis mendapatkan big idea dari 

perancangan ini “Petualangan yang selalu dekat dan tak terpisahkan”. Pesan yang 

ingin penulis sampaikan adalah “Produk Avtech Adventure merupakan produk 

peralatan outdoor yang nyaman ketika digunakan dalam melakukan aktivitas 

outdoor”. Melalui pesan tersebut diharapkan mampu menarik perhatian target 

audience untuk membeli produk peralatan outdoor Avtech Adventure. Hasil 

perancangan ini kemudian diterapkan pada strategi media AIDA (attention, 
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interest, desire, action). Hal tersebut dilakukan agar pesan yang disampaikan 

mampu diterima oleh target audiens. Media dibagi menjadi dua yaitu media utama 

dan media pendukung. Media utama yang digunakan adalah poster series, 

sedangkan media pendukung yang digunakan adalah katalog, x-banner, website, 

Instagram feeds, dan Instagram ads. 

Perancangan ulang promosi Avtech Adventure menyampaikan pesan dan 

informasi kepada target audience sehingga produk Avtech Adventure dapat 

bersaing dengan produk-produk peralatan outdoor lokal lainnya. Secara visual yang 

penulis buat dalam perancangan ini menggunakan teknik fotografi yang 

memperjelas penggunaan produk melalui model dengan menambahkan doodle 

sehingga memperjelas pesan yang disampaikan. Penulis juga menggunakan warna-

warna yang didapatkan berdasarkan hasil brainstorming dan moodboard, dari 

warna tersebut dipilih warna yang paling menggambarkan sebuah suasana yang ada 

didalam situasi kegiatan outdoor. Penggunaan typografi levibrush dan nexabold 

untuk membantu memperjelas pesan. Secara keseluruhan perancangan yang dibuat 

dipadukan dengan strategi dibeberapa media agar produk yang ditawarkan oleh 

Avtech Adventure dapat dikenal dan diketahui oleh target audience. 

 Saran 

Perancangan ulang promosi produk peralatan outdoor Avtech Adventure telah 

selesai, namun penulis sadar bahwa karya tugas akhir yang penulis sudah kerjakan 

masih banyak memiliki kekurangan. Berdasarkan hasil sidang, penulis disarankan 

untuk memeberikan penambahan elemen visual seperti pegunungan, hutan, dan 

juga tebing sehingga lebih menggambarkan suasana outdoor.  
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Saran bagi peneliti berikutnya jika mengambil topik serupa, yaitu promosi 

ulang, untuk lebih mendalami pengumpulan data dimulai dari produk yang ingin 

dipromosi sampai produk kompetitor, selain itu penulis juga menyarankan untuk 

menggali lebih dalam keunikan dan keunggulan yang ingin disampaikan dalam 

promosi yang akan dilakukan. Selain itu salah satu hal yang harus diperhatikan 

adalah target yang akan dituju, dimulai dari kelas target sampai umur yang akan 

dituju, dengan begitu pemilihan media yang tepat akan membantu penyampaian 

promosi lebih terarah kepada target audience.  

Setelah itu penulis juga menyarankan bahwa masih banyak media-media 

yang dapat digunakan dalam melakukan perancangan promosi, baik media printing 

maupun digital. Dalam media digital misalnya para peneliti selanjutnya dapat 

membuat tampilan yang lebih menarik dalam perancangan website, TVC, ataupun 

sosial media, selanjutnya dalam media printing bisa dikembangan melalui media 

Billboard, brosur, ataupun katalog.   
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