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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, perancangan promosi VOC Resto ditujukan untuk 

meningkatkan kunjungan di restoran tersebut karena VOC Resto selama dia 

berdiri hanya mengandalkan promosi melalui mouth to mouth dan kartu nama 

saja. Selain itu VOC Resto juga belum mencapai target penjualan yang 

diinginkan. Target audiens dari VOC Resto yaitu orang dewasa yang berumur 30-

59 tahun yang sudah berkeluarga dan bekerja, Perancangan promosi berdasarkan 

hasil penelitian berupa wawancara kepada pemilik restoran yaitu Bapak Awi, 

observasi langsung ke lokasi VOC Resto, kuesioner yang disebarkan ke 100 

responden, dan Focus Group Discussion kepada 6 orang sehingga mendapatkan 

bahwa audiens mempunyai kebiasaan dalam tradisinya yaitu makan-makan 

bersama keluarga pada suatu restoran sehingga konsep dari promosi lebih 

ditekankan ke dalam kekeluargaan.  

 Promosi VOC Resto menggunakan teknik ilustrasi karena sesuai dengan 

konsep yaitu visual yang mengacu kepada jaman Batavia yang menggunakan 

ilustrasi. Tahapan perancangan dimulai dengan mindmapping, brainstorming, 

sketsa dan digitalisasi. Penggunaan ilustrasi juga dapat membangun suasana 

kebersamaan dan kehangatan yang menunjukan bahwa VOC Resto adalah sebuah 

restoran keluarga yang nyaman untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat 

terdekat. Strategi dalam promosi VOC Resto yaitu dengan menggunakan media 
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Below the line karena VOC Resto yang tidak memiliki cabang dan tidak melayani 

delivery. 

 Kurangnya promosi oleh VOC Resto dan persaingan ketat yang 

berdampak pada jumlah pengunjung sehingga diperlukannya perancangan 

promosi yang sesuai dengan audiensnya guna menarik pengunjung ke VOC 

Resto. Promosi VOC Resto menggunakan berbagai media yang digunakan yaitu 

iklan koran dan iklan majalah sebagai media utama. Sedangkan media sekunder 

berupa brosur, flyer, social media, papan penunjuk jalan, serta merchandise.  

5.2.! Saran 

Penulis menyadari dalam melakukan perancangan masih banyak terdapat 

kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis menyarankan kepada 

mahasiswa desain grafis yang berencana untuk merancang promosi sebagai tugas 

akhirnya yaitu perbanyak membaca buku mengenai promosi dan desain grafis 

sehingga dapat merancang visual yang lebih kreatif dan mendalami audiens yang 

menjadi target promosi sehingga mengetahui media apa yang efektif. Perbanyak 

eksploasi visual supaya dapat menghasilkan karya yang paling terbaik. 

 Selanjutnya saran untuk VOC Resto supaya dalam melakukan promosi 

tidak hanya mengandalkan melalui mulut ke mulut dan kartu nama saja, namun 

buatlah promosi yang efektif dengan menggunakan media yang sesuai, sehingga 

dapat menekankan budget. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelajari 

audiensnya sehingga dapat meningkatkan awareness dan akan medatangkan 

pengunjung yang lebih banyak. 
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