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BAB V 

 PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan  penelitian dan pengumpulan data, penulis dapat  

menyimpulkan bahwa sebuah media promosi merupakan salah satu kunci penting 

dalam hal sales, memperkenalkan produk dan perusahaan serta memegang peran 

penting untuk melakukan pendekatan dan penjaringan  masyarakat.  Delicious 

Bakery sebetulnya memiliki produk yang bagus, harga bersaing, produk yang selalu 

fresh setiap harinya. Namun hal ini yang justru kurang diketahui oleh banyak orang. 

Apalagi konsumen baru. Media promosi yang dimilikipun hanya sebuah spanduk 

yang pernah dipasang dulu pada saat promo ulang tahun Delicious Bakery, dan 

hanya satu buah dipasang didepan toko saja. Setelah itu tidak ada lagi media lagi 

yang digunakan.  Maka sangat disayangkan promosi padahal dapat memperkuat 

nama Delicous Bakery dan berdampak juga pada sales dan kepercayaan 

masyarakat.  

 Promosi yang tepat diyakini penulis dapat memberikan dampak yang cukup 

positif bagi jangkauan dan pengenalan nama Delicious Bakery Maka dari fenomena 

yang ada penulis merancang media – media promosi yang akan digunakan oleh 

Delicious Bakery. Acuan pembuatan desain – desainnya berasal dari pengumpulan 

data di lapangan, baik itu wawancara maupun observasi. Di lanjutkan dengan 

pengumpulan teori – teori, dan setalah dilakukannya mind mapping serta brain 
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storming, maka didapatkanlah kata – kata kunci yang dibutuhkan dan tepat guna 

untuk promosi untuk Delicious Bakery.  

Dari hal – hal tersebut penulis berusaha membuat sebuah promosi yang 

tepat guna,  efektif, dan tidak overbudget. Media promosi yang dirasa mumpuni 

untuk memperlebar kapasitas penyebaran Delicious Bakery. Dengan media yang 

telah dibuat oleh penulis, diharapkan bahwa hal tersebut berguna dan dapat 

bermanfaat secara maksimal untuk keperluan Delicious Bakery dalam berpromosi. 

5.2.  Saran 

Penulis mendapatkan banyak pelajaran dalam proses membuat media promosi 

untuk Delicious Bakery, baik dalam hal yang berhubungan dengan akademis 

maupun dengan hal yang di luar akademis. Penulis sadar bahwa apa yang penulis 

buat masih jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan masih perlu banyak 

belajar lagi. Maka dari itu penulis berdasarkan apa yang telah dialami menyarankan 

kepada para peneliti, organisasi, ataupun masyarakat yang mungkin akan bergerak 

dalam bidang promosi untuk dapat memperhatikan beberapa hal yang dirasa cukup 

krusial. Serperti, dalam membuat promosi harus diperhatikan hal – hal seperti 

produk yang akan dipromosikan, lokasi, pengertian dari sang owner tentang 

pentingnya promosi, dan perlu diperhatikan tentang budget yang tersedia, karena 

setiap tempat memiliki kemampuan yang berbeda – beda, maka tidak dapat 

disamakan satu dengan yang lainnya. Media promosi bukan selalu tentang 

banyaknya jumlah media ataupun kuantitas, semua harus diperhitungkan dengan 

matang agar tidak terjadi over budgeting, dan lebih berfokus pada media apa yang 
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diperlukan dan efektif untuk situasi yang ada, tanpa harus memaksakan media yang 

tidak perlu.  
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