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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan seluruh data yang diperoleh penulis, 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa desain grafis seringkali menemukan 

kesulitan dalam mencari informasi percetakan, toko penyedia alat dan bahan 

desain grafis. Mereka hanya mengandalkan koneksi untuk mendapatkan informasi 

karena tidak adanya sumber terpercaya yang menggabungkan seluruh informasi 

yang dibutuhkan menjadi sebuah wadah.  

Melihat perkembangan di era digital ini, dimana mahasiswa memiliki pola 

hidup modern yang memiliki ketergantungan terhadap teknologi, penulis 

menemukan bahwa mereka menggunakan smartphone bukan hanya sebagai alat 

komunikasi semata, melainkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan mereka 

sehari-hari. Mereka menggunakan smartphone sebagai alat pencari informasi 

dimana koneksi internet merupakan sebuah kewajiban. Berdasarkan penelitian 

tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penyediaan informasi mengenai tempat-

tempat untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa desain grafis melalui sebuah 

aplikasi dalam smartphone mereka merupakan metode yang efektif. 

Perancangan visual untuk menciptakan media interaktif yang menarik 

disesuaikan dengan penelitian yang penulis lakukan. Ditambah dengan target dari 

pengguna adalah mahasiswa desain, mereka akan lebih memilih aplikasi dengan 

visual yang lebih menarik dibanding dengan aplikasi yang hanya mementingkan 
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informasinya. Kemudahan dalam penggunaan aplikasi juga membuat pengguna 

akan merasa nyaman, dilengkapi dengan interaksi media yang menarik. Penulis 

mendapatkan kesimpulan bahwa mahasiswa-mahasiswa desain grafis lebih 

memilih aplikasi yang menggunakan style modern yang menerapkan flat design, 

serta minimalis sehingga nyaman untuk dibaca. Penulis juga menemukan bahwa 

desain aplikasi yang terang dilengkapi dengan warna yang ceria dan cocok untuk 

kedua jenis kelamin merupakan penerapan yang cocok untuk aplikasi ini. 

5.2. Saran 

Penulis memberi saran kepada pembaca yang akan membuat aplikasi serupa agar 

lebih memperhatikan kebutuhan dari penggunanya lebih detil seperti preferensi 

pengguna yang lebih mendalam. Selain itu penulis juga menyarankan agar 

pembaca dapat menyeimbangkan antara pembuatan desain dengan pembuatan 

aplikasi (coding) dimana terdapat beberapa desain yang tidak dapat diaplikasikan 

menjadi nyata dalam aplikasi tersebut sehingga membutuhkan solusi desain 

lainnya. Penulis juga memberi saran kepada pembaca sebagai pengguna aplikasi 

ini, agar dapat terus membangun aplikasi ini melalui pemberian review, foto, 

ataupun rekomendasi tempat yang pengguna ketahui sehingga aplikasi ini bisa 

terus berkembang. 
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