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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa perancangan media promosi yang dilakukan maka 

didapati perancangan media promosi yang lebih aktif dan luas serta dapat 

mencapai target audiens secara langsung adalah melalui media online dan 

komunikasi yang lebih luas. Dengan mengkomunikasikan event melalui media 

promosi poster dan media komunikasi massa seperti koran, majalah, billboard dan 

media sosial dapat menyampaikan keberadaan event Tour de Singkarak.  

 Menggunakan media komunikasi massa dapat mempersempit target 

audiens yang lebih akurat seperti perancangan media promosi melalui majalah 

travel dan koran diharapkan audiens yang memiliki gaya hidup travel dapat 

menjumpai dan mengenal event Tour de Singkarak. Kemudia melalui sosial 

media, audiens dengan target usia remaja ke atas dapat menemukan informasi 

melalui akun sosial mereka. Dan dengan luasnya target audiens yang dicapai 

dapat mempromosikan event Tour de Singkarak untuk lebih dikenal lagi oleh 

masyarakat di kota - kota besar yang berada di luar wilayah Sumatera Barat. 

 

5.2 Saran 

Bagi penulis merancang media promosi yang baik adalah terlebih dahulu kita 

mencari permasalahan utama dari produk atau jasa ataupun acara yang ingin 

dipromosikan. Menentukan target audiens merupakan hal penting karena dengan 

mengelompokkan target audiens dapat membantu dalam merancang media 
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promosi yang akan dilakukan. Seperti remaja yang sering menggunakan sosial 

media untuk mencari informasi atau masyarakat yang memiliki gaya hidup yang 

berbeda juga dapat mempengaruhi efektifitas dari media promosi yang akan 

dilakukan. Melakukan observasi dan riset data yang akurat bahkan terjun ke 

lapangan untuk mencari langsung narasumber dari objek yang akan di 

promosikan. Mencatat sumber data secara akurat dan cermat serta mempelajari 

kembali teori - teori desain, promosi serta marketing yang baik melalui studi 

pustaka juga sangat penting. Hal ini guna memperkaya wawasan dalam 

menciptakan media promosi yang efektif serta menambah wawasan media 

promosi apa saja yang ada saat ini dan sering digunakan oleh perusahaan - 

perusahaan  yang sukses dalam mempromosikan produk atau jasanya. 

 Pengembangan penelitian bagi mahasiswa yang membuat Tugas Akhir 

bertemakan Tour de Singkarak dapat membuat media promosi dalam bentuk 

website dan iklan media cetak yang masih minim dilakukan dalam kegiatan Tour 

de Singkarak sejauh ini. 
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