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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, analisa pada studi kasus yang dilakukan 

kepada klinik Pet+Vet data yang telah didapat menginformasikan keberadaan 

klinik Pet+Vet selama ini masih belum dilihat oleh para pencinta hewan 

peliharaan yang berdomisli di Jabodetabek, khususnya para pekerja kantoran dan 

yang bertempat tinggal di apartment. Dengan adanya hasil data tersebut yang 

akhirnya membuat penulis mencoba untuk meningkatkan nilai suatu produk 

dengan merancang sebuah media promosi yang efektif dan dapat diterima 

masyarakat maupun calon konsumen untuk datang ke Klinik Pet+Vet dengan 

harapan meningkatkan jumlah pasien dan mendapatkan kepercayaan yang lebih 

kepada pelanggan atau calon konsumen. 

 

5.2. Saran  

Penulis memiliki beberapa masukan kepada klinik Pet+Vet diantaranya, 

klinik Pet+Vet perlu mencoba untuk lebih peka dan mau lebih mengenalkan 

brandnya kepada masyarakat luas. Dengan cara melakukan beberapa survey yang 

dilakukan kepada beberapa target masyarakat yang belum mengenal adanya klinik 

Pet+Vet dan mengetahui jenis promosi apa yang sesuai dengan target yang ingin 

dicapai sehingga akan efektif dan dapat diterima masyarakat. 
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 Klinik Pet+Vet juga memerlukan pendalaman image untuk meyakinkan 

masyarakat dalam menjual brandnya karena selama ini promosi klinik Pet+Vet 

hanya dikenal melalui mulut ke mulut atau rekomendasi oleh kerabat terdekat. 

Maka untuk menyesuaikan dengan target marketnya, klinik Pet+Vet memerlukan 

media promosi yang sesuai dan efektif dikalangannya. 

Beberapa saran untuk para desainer yang akan mengambil tema promosi 

antara lain, 

1.  kenali dan pelajari lebih jelas mengenai brand suatu perusahaan dan apa 

yang ingin dicapai dari dari perusahaan tersebut 

2. Apakah perusahaan tersebut membutuhkan promosi, jika butuh, pelajari 

beberapa media-media promosi yang kiranya cocok oleh perusahaan 

tersebut yang sesuai dengan target market dari perusahaan tersebut. 

Seorang desainer  harus mampu menganalisa suatu  permasalahan yang  ada 

pada suatu perusahaan dimana  hal tersebut menjadi landasan dari sebuah 

rancangan promosi pada perusahaan tersebut. Dimana desainer tersebut akan 

membuat objek penelitian guna mencari tahu teknik promosi yang tepat untuk 

perusahaan tersebut.   Desainer akan mencoba membuat suatu  desain yang efektif 

dalam membuat media promosi yang tepat  sesuai dengan target yang dituju.  

Dengan  adanya serangkaian proses perancangan diatas  dapat menunjukkan 

seorang desainer yang harus  bisa diandalkan ,tekun dalam  melakukan berbagai 

hal, mau mencoba, dan  kreatif yang memiliki ide-ide luar biasa sehingga dapat 

menciptakan suatu desain dan karya yang luar biasa. 
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