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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Dalam perancangan konsep yang penulis lakukan, analisis pada client brief dan 

analisis SWOT mendukung penulis dalam merancang creative brief sehingga 

terbentuknya konsep. Analisis client brief memberi gambaran penulis tentang 

profil klien, sementara analisis SWOT memberi gambaran penulis tentang 

kelebihan serta kekurangan produk yang akan dipromosikan. Tahapan dua analisis 

tersebut memudahkan  penulis dalam merancang strategi konsep yang akan dibuat 

supaya tepat sasaran.  

Penulis selaku creative director menerapkan strategi penggunaan 

multimedia interaktif yang dipadukan dengan komedi, untuk mempromosikan 

Webinar. Meskipun pemilihan komedi sebagai konsep adalah permintaan klien, 

tidak serta merta penulis menerapkannya tanpa bekal teori sedikitpun. Penulis 

coba mengkaji pengertian komedi itu sendiri supaya lebih memahami dan dapat 

diterapkan dengan multimedia interaktif pada video Tugas Akhir ini. Penerapan 

Multimedia Interaktif sebagai sarana sosialisasi, diharapkan mampu menjadi 

solusi atas keresahan – keresahan yang mereka rasakan. Dalam perancangan dan 

penerapan konsep multimedia interaktif yang dipadukan dengan komedi, analisis 

client brief serta analisis SWOT sangat membantu penulis dalam merancang 

konsep.  
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5.2  Saran   

Berikut adalah saran penulis kepada pembaca yang hendak menganalisis client 

brief dan analisis SWOT untuk dapat merancang konsep. 

1.  Sebagai seorang creative director yang bertugas merancang konsep, hal 

utama yang wajib dilakukan adalah mengenal perusahaan dan produk 

dengan baik, selain itu untuk mengetahui keunggulan serta kekurangannya  

dapat dilakukan dengan cara menganalisis client brief  dan analisis SWOT. 

2.  Meskipun terdapat beberapa requirement dari pihak perusahaan, sebaiknya 

siapkan diri dengan bekal teori sehingga memiliki dasar teoritis supaya 

dapat memberikan masukan yang baik bagi perusahaan. 
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