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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

PT. Cemco Putra Raya meruapakan salah satu perusahaan lem yang menjual 

berbagai macam tipe untuk bisnis ke bisnis. PT. Cemco Putra Raya berdiri pada 

tahun 2003 yang berada di daerah Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok. C/4 

Dadap – Kosambi Tangerang. Merek lem PT. Cemco Putra Raya adalah merek 

Chemco Bond. PT. Cemco Putra Raya tidak memiliki media promosi untuk 

mempresentasikan keunggulan produk Chemco Bond kepada perusahaan (bisnis ke 

bisnis) yang membutuhkan produk tersebut.  

 Kesimpulan dari apa yang telah didapat untuk mengatasi masalah yang ada 

maka dilakukan pembuatan company profile yang menjelaskan mengenai PT. 

Cemco Putra Raya, tentang direktur dan wakil direktur, keberadaan pabrik PT. 

Cemco Putra Raya, berbagai produk lem Chemco Bond yang dijual dan katalog 

produk untuk mempromosikan lem Chemco Bond yang di produksi oleh PT. 

Cemco Putra Raya secara detil produk beserta harganya. Pembuatan company 

profile dan katalog produk dapat memperkuat penjualan lem Chemco Bond.  

Melalui promosi yang sudah dibuat, produk lem Chemco Bond dapat dibeli 

oleh banyak perusahaaan lain, seperti perusahaan – perusahaan besar sesuai dengan 

bidangnya masing – masing dan sesuai dengan targetnya. sehingga produk PT. 

Cemco Putra Raya dapat dikenal oleh banyak perusahaan. 
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5.2. Saran 

Adapun saran bagi peniliti dan para desainer selanjutnya yang ingin melakukan 

perancangan promosi kepada perusahaan yang dapat penulis berikan adalah 

sebelum kita melakukan promosi yang harus dilakukan adalah melakukan 

penelitian dan observasi ke perusahaan yang membutuhkan promosi atau media 

promosi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Tujuan dengan melakukan 

penelitian dan observasi ke perusahaan agar kita bisa mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam dan bisa mengetahui barang apa yang dijual oleh perusahaaan 

sesuai dengan target yang sudah ditentukan.  

 Setelah melakukan penelitian dan observasi, yang harus dilakukan lagi 

adalah membuat mindmapping agar kita bisa mendapatkan ide – ide dan 

mengetahui desain apa yang harus dibuat sesuai dengan perusahaannya. Sebelum 

melakukan pembuatan desain, ada baiknya kita harus mencari atau melihat banyak 

refrensi desain yang cocok sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya.  

 PT. Cemco Putra Raya, bisa dikembangkan lagi untuk promosinya melalui 

media yang lainnya, sehingga keberadaan produk lem Chemco Bond bisa diketahui 

banyak perusahaan yang memang membutuhkan lem untuk keperluan produksi 

produknya. 
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