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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari perancangan ini adalah, bahwa website 

merupakan sebuah media yang sudah sangat berperan dalam berkomunikasi dan 

berbisnis. Khususnya bagi perusahaan-perusahaan kreatif, website menjadi wadah 

yang sangat representatif untuk menunjukkan karya dan ciri khas yang dimiliki. 

Website juga menembus batas-batas geografis, hingga mampu menjadi sarana 

menjangkau pasar yang efektif. 

Katapel, sebagai salah satu perusahaan yang kreatif dan profesional 

berkesempatan besar dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan 

menggunakan media website, sambil terus mempertahankan image pada klien-

klien lamanya. Filosofi yang dimiliki oleh Katapel juga dapat dimanfaatkan untuk 

menjadi sebuah elemen yang menarik dalam desain websitenya. Kecenderungan 

teknik penyampaian cerita yang dilakukan oleh banyak website dapat dilakukan 

oleh Katapel dengan lebih baik lagi. 

Melalui perancangan website ini, diharapkan Katapel akan terus 

berkembang dengan klien-klien yang berkualitas dan loyal, serta dapat 

menjangkau pasar-pasar yang belum tercakup sebelumnya. 

5.2. Saran 

Website merupakan media yang terus menerus mengalami pembaharuan. Penulis 

menyarankan kepada  pihak Katapel untuk rutin dalam memperbaharui konten 
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website yang mereka miliki agar calon klien dapat mengetahui dengan jelas apa 

itu Katapel dan apa saja karya-karyanya. 

Kepada pembaca yang ingin membuat tugas akhir, khususnya merancang 

website, penulis menyarankan untuk terlebih dahulu melihat kondisi perusahaan, 

siapa saja pihak yang berusaha di bidang yang sama, sehingga dapat melakukan 

studi literatur / eksisting dengan tepat. Studi eksisting akan memberikan data yang 

banyak dan memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan sebagai acuannya.
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