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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penulis sudah merancang pembuatan website Hills Fashion Outlet yang 

bertujuan untuk mempromosikan Hills Fashion Outlet agar diketahui banyak 

orang. Penulis menggunakan media digital dan online seperti website karena 

pada jaman sekarang ini, media promosi lewat jalur online dan digital sudah 

sangat berkembang pesat. Promosi lewat jalur online sangatlah 

menguntungkan dan praktis, karena orang dari seluruh dunia bisa mengakses 

website dan melihat perancangan website yang penulis buat, sehingga 

website Hills Fashion Outlet bisa dilihat dari seluruh belahan dunia. 

Fenomena ini menjadi sebuah acuan untuk penulis merancang sebuah 

promosi lewat jalur online yaitu website. 

 

Penulis dalam perancangan website ini juga sudah mewawancarai seorang 

narasumber yaitu owner dari Hills Fashion Outlet yang bernama Niko Deb. 

Penulis melakukan wawancara kepada beliau untuk mengetahui apakah 

Hills Fashion Outlet yang selama ini yang hanya menggunakan jalur 

promosi offline cukup ampuh untuk mempromosikan Hills Fashion Outlet. 

 

Penulis menyimpulkan bahwa Hills Fashion Outlet perlu mencari cara baru 

untuk berpromosi karena promosi yang sudah dilakukan hanya lewat jalur 

offline saja dan kurang ampuh untuk mempromosikan Hills Fashion Outlet, 
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maka penulis membuat perancangan website sebagai media utama sekaligus 

media yang ampuh untuk mempromosikan Hills Fashion Outlet dengan 

mudah. 

 

5.2 Saran 

Saran penulis kepada Universitas Multimedia Nusantara (UMN) yaitu 

penulis berharap UMN bisa lebih memperbanyak koleksi buku di 

perpustakaannya, karena menurut penulis buku yang disediakan UMN masih 

kurang lengkap. Buku menjadi bahan belajar yang sangat penting bagi 

mahasiswa selain hanya belajar pada saat jam kuliah. Penulis berharap UMN 

ke depannya lebih memperbanyak koleksi buku di perpustakaanya agar 

mempermudah mahasiswanya untuk mencari bahan pembelajaran lain selain 

pada saat jam kuliah. 
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