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BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan

Proses pembuatan media promosi untuk suatu produk barang atau jasa memiliki
jelas harus memiliki suatu latar belakang. Dari latar belakang yang ada, barulah
seorang desainer dapat menentukan pendekatan apa yang dibutuhkan, jenis
promosi apakah yang harus dibuat, dan tentunya konsep yang sesuai dengan latar
belaang produk dan kebutuhan konsumen atau target. Pesona Krakatau Cottage
memiliki latar belakang sebuah penginapan yang didesain dengan minimalis dan
dilengkapi dengan berbagai fasilitas khususnya pada segi kenyamanan dan
kesenengan. Dari titik inilah desainer menentukan konsep yang diambil akan
bersifat senang dan memberikan kesan nyaman agar tersampaikan ke konsumen.
Bergerak dari latar belakang, desainer perlu melakukan proses
mindmapping dan brainstorming agar pemetaan masalah dan elemen yang
dibutuhkan dalam membuat suatu desain menjadi jelas. Aplikasi kreatif dalam
desain maupun penerapannya pun harus disesuaikan dengan fenomena yang
berada di tempat kejadian. Sehingga dari hal itu dapat menghasilkan elemenelemen dan konsep dasar untuk membuat media promosi ini. ilustrasi
pengaplikasian pun jelas dibutuhkan agar desain menjadi tidak lari dan jelas
gambarannya. Media yang sudah dibentuk sesuai dengan kemauan klien dan
target harus memiliki periode pemasangan agar penyampaian pesan bisa
tersampaikan dengan jelas. Hal itu pun tidak memungkiri dibutuhkannya biaya
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reproduksi dan produksi yang tidak murah. Biaya produksi suatu media promosi
mengacu pada jenis produk yang ditawarkan. Dalam hal ini, Pesona Krakatau
Cottage memiliki segi keungan yang kuat dari sejarahnya, sehingga biaya yang
dikeluarkan untuk mempromosikannya pun besar.
Proses perancangan media promosi Pesona Krakatau Cottage memiliki
proses yang panjang dan tidak mudah. Sehingga semua hal yang dilakukan harus
jelas, tertata, dan tersampaikan kepada target pesan pesan yang ingin diberikan.
5.2

Saran

Setelah terselesaikannya tugas akhir perancangan media promosi Pesona Krakatau
Cottage, penulis memiliki beberapa saran untuk para peneliti berikutnya dalam
memperhatikan topik yang ingin diambil dalam konteks jarak dari tempat tinggal
menuju ke objek yang akan diambil, dikarenakan bila memiliki jarak yang jauh,
maka biaya transportasi akan lebih tinggi. Perlu diperhatikan bagi peneliti
selanjutnya mengenai gaya desain yang akan diambil, apakah sesuai dengan
konsep yang sudah matang atau belum. Proses bimbingan juga merupakan salah
satu hal yang tidak boleh dianggap remeh oleh peneliti selanjutnya, karena dengan
bimbingan yang rutin dan jelas, maka peneliti dapat dengan mudah menyelesaikan
tugas akhir selanjutnya.
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