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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Analisa yang telah penulis lakukan terhadap hotel Paragonbiz yaitu didapatkan 

informasi bahwa banyaknya industri dalam negri maupun milik asing yang 

tujuannya searah dengan keberadaan hotel Paragonbiz. Sehingga membentuk 

suatu kesimpulan bahwa hotel Paragonbiz lebih mengarah sebagai hotel transit 

bisnis. Para pelaku bisnis yang diberi tugas dinas di industri sekitar hotel 

Paragonbiz diharapkan dapat memilih hotel Paragonbiz sebagai tempat tinggal 

sementara selama berdinas di Karawaci, Tangerang. Hal tersebut yang membuat 

penulis terdorong untuk merancang media promosi bagi hotel Paragonbiz sesuai 

dengan rumusan masalahnya yaitu cara untuk meningkatkan hunian hotel 

Paragonbiz melalui promosi dan pembuatan visualisasi dalam media promosinya. 

Media promosi yang dibuat diharapkan dapat lebih meningkatkan brand 

awareness Hotel Paragonbiz, menyampaikan kepada masyarakat luas ciri khas 

Hotel Paragonbiz, dan membuat calon konsumen untuk memilih menginap di 

Hotel Paragonbiz.  

5.2 Saran 

Perancangan media promosi Hotel Paragonbiz mempunyai saran-saran yang 

bermanfaat untuk sebagian besar masyarakat yang membutuhkan suatu media 
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promosi untuk usahanya serta kepada desainer yang ingin merancang tampilan 

visualisasi suatu promosi.  

Saran untuk para desainer : 

1. Meneliti terlebih dahulu permasalahan suatu perusahaan mengenai 

diperlukannya atau tidak media promosi.  

2. Setelah menemukan pentingnya suatu media promosi, desainer harus mencari 

tahu titik keunggulan dari objek yang dipromosikannya. 

3. Keunggulan atau ciri khas yang telah ditentukan kemudian masuk ke tahap 

perancangan visual yang desainnya disesuaikan dengan karakteristik objek 

penelitian. 

4. Perancangan visualisasi promosi yang telah dibuat diharapkan dapat membantu 

meningkatkan pengenalan objek lebih luas di masyarakat.  

Sebagai seorang desainer diharuskan untuk mengetahui bahwa perancangan 

visualisasi promosi tidak hanya sekedar mendesain saja. Hal tersebut dibutuhkan 

riset yang lebih dalam untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya sehingga 

media promosi itu dibutuhkan. Desainer harus membuat bentuk visualisasi yang 

tepat sehingga pesan dari objek penelitiannya terhadap masyarakat luas 

tersampaikan dengan jelas. Pemberian setiap konten didalam desain media 

promosi harus berhubungan dengan objek penelitian. Desain media promosi 

sangat diperlukan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan iklan media 

promosi perusahaan lainnya. Perancangan media promosi memakan waktu yang 

cukup lama serta menguras pikiran dan tenaga. Seorang desainer haruslah 
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mempunyai sifat yang tekun, rajin, dan kreatif sehingga dapat menciptakan ide 

yang unik sebagai kunci dari kesuksesan suatu promosi. 
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