
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



111 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Pada tugas akhir ini penulis merancang media promosi untuk Viva Queen Makeup 

Kit. Media promosi adalah solusi untuk permasalahan pada penjualan Viva Queen 

Makeup Kit. Media utama yang digunakan untuk mempromosikan Viva Queen 

Makeup Kit adalah Instagram. Sedangkan media pendukungnya adalah x-banner, 

poster, brosur, billboard, iklan di kereta api, dan merchandise berupa pouch, 

cetakan alis, dan bando cuci muka. Dengan media tersebut, diharapkan informasi 

yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan penulis berharap 

media promosi ini sebagai solusi atas permasalahan yang ada dan dapat 

meningkatkan penjualan dengan visual. 

 Perancangan tugas akhir ini dilakukan dengan wawancara, observasi, 

tester, dan focus group discussion. Dengan menggunakan mindmap, kemudian 

penulis menemukan konsep utama, kemudian big idea. Berdasarkan big idea yang 

ditemukan, penulis menjadikan big idea tersebut sebagai acuan untuk 

menyampaikan pesan kepada khalayak. Pesan disampaikan denan menggunakan 

teknik persuasi yang menjadi pendekatan dalam berkarya. Setelah mendapatkan 

big idea, penulis mendapatkan moodboard yang dijadikan acuan dalam 

menentukan mood dan visual dari perancangan lalu setelah itu sketsa dan eksekusi 

ke digital. Fotografi dijadikan sebagai sarana penyampaian pesan, pemilihan 

fotografi dikarenakan untuk menunjukkan keaslian produk Viva Queen Makeup 
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Kit. Dengan menggunaka fotografi ini penulis berharap promosi ini menjadi sousi 

dalam penjualan Viva Queen Makeup Kit.  

5.2. Saran 

Perancangan promosi Viva Queen Makeup Kit dibuat untuk mempromosikan 

produk Viva Queen Makeup Kit kepada masyarakat terutama bagi masyarakat 

yang belum pernah mengetahui atau yang ingin tahu tentang Viva Queen Makeup 

Kit. Dengan media promosi yang penulis rancang, penulis berharap nantinya akan 

terdapat media video yang menunjukkan produk Makeup Kit. Hal ini ditujukan 

agar masyarakat dapat melihat dengan detail produk Viva Queen Makeup Kit. 
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