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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil yang penulis lakukan dalam perancangan promosi Monarchy Bistro 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian melalui observasi, wawancara, serta 

kuisioner. Penulis mendapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana perancangan 

promosi teatime Monarchy Bistro. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara 

terhadap para pekerja untuk mengetahui prilaku serta aktivitas yang dilakukan 

saat meeting khususnya di sebuah restoran ataupun kafe. Setelah itu penulis 

melakukan observasi serta studi literatur untuk mencari promosi apa yang tepat 

untuk mengundang para pekerja. 

Setelah mendapatkan data penelitian, penulis melakukan brainstorming 

dan ekplorasi mengenai kebersamaan, pekerja saat meeting serta teatime. 

Disimpulkan pesan yang ingin disampaikan kepada calon konsumen tersebut serta 

visual yang membantu untuk menarik perhatian para calon konsumen untuk dapat 

berkunjung ke Monarchy Bistro serta meeting dengan suasana yang tidak 

membosankan. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil perancangan yang telah dilakukan penulis, penulis memiliki saran-saran 

sebagai berikut. 

Perancangan Promosi..., Anna Lingga, FSD UMN, 2015
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5.2.1. Saran untuk Monarchy Bistro 

Penulis memberikan saran kepada Monarchy Bistro agar dapat meningkatkan 

fasilitas dan kualitas untuk pengunjung, sehingga akan meningkatkan kepuasan 

pengunjung terhadap Monarchy Bistro. Selain itu tempat lebih dikembangkan lagi 

agar dapat menampung banyak pengunjung. 

5.2.2. Saran untuk Kampus 

Penulis memberikan saran kepada kampus untuk mempermudah proses 

pengerjaan tugas akhir, sebagai contoh mempermudah peminjaman properti 

kampus. Selain itu menyediakan partisi dengan kualitas yang baik untuk 

mahasiswa berikutnya yang mengambil tugas akhir. 

5.2.3. Saran untuk Perancang Selanjutnya 

Penulis memberikan saran kepada Perancang selanjutnya yaitu permasalahan 

desain bagus atau tidak merupakan urusan terakhir dibanding promosi yang tepat 

dengan sasaran. Mencari tahu behavior atau perilaku target dari konsumen dengan 

melakukan refrensi desain yang ada. Semua visual tidak berarti apabila isi dari 

promosi tersebut juga tidak tepat sasaran. 

Perancangan Promosi..., Anna Lingga, FSD UMN, 2015




