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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Melihat dari semua tahap analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Leaflet 

a) Isi 

Dari segi muatan informasi yang ada, umumnya mempunyai fungsi sebagai 

memberi informasi saja. Fungsi persuasif, memberi nilai tambah/ kesempatan, 

mengingatkan, dan mendampingi hanya terdapat di beberapa leaflet saja. 

b) Karakteristik 

Dari segi karakteristik, terdapat tiga hal yang analisa yaitu pada tipografi, 

layout dan dekoratif. Pada tipografi penggunaan huruf yang digunakan umunya 

bertipe san serif. Penggunaan huruf bertipe serif terdapat pada sebagian besar 

leaflet. Penggunaan huruf bertipe script dan decorative terdapat pada hanya 

sebagian kecil leaflet yang dianalisa. Layout yang digunakan umumnya berbentuk 

I dan terdapat pada semua layout, dan penggunaan layout Z hanya terdapat pada 

sebagian kecil leaflet. Penggunaan logo universitas sebagai dekoratif terdapat 

pada semua leaflet perguruan tinggi yang dianalisa, sedangkan gambar 

mahasiswa, tagline, logo sertifikasi, terdapat pada sebagian besar leaflet yang 

dianalisa. Dekoratif berupa peta, fasilitas, penggambaran nama universitas hanya 

terdapat pada sebagian kecil leaflet yang dianalisa. 
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2. Brosur 

a) Isi  

Dari segi muatan informasi yang ada, umumnya mempunyai fungsi sebagai 

memberi informasi dan memberi nilai tambah/ kesempatan karena terdapat pada 

semua brosur yang ada. Fungsi persuasif terdapat pada sebagian besar brosur yang 

dianalisa, sedangkan pada fungsi mengingatkan dan mendampingi tidak terdapat 

brosur yang mempunyai fungsi tersebut. 

b) Karakteristik 

Dari segi karakteristik, terdapat tiga hal yang analisa yaitu pada tipografi, 

layout dan dekoratif. Pada tipografi penggunaan huruf yang digunakan umunya 

bertipe san serif yang terdapat pada semua brosur. Penggunaan huruf bertipe serif 

terdapat pada sebagian besar brosur. Penggunaan huruf bertipe script terdapat 

pada hanya sebagian kecil brosur yang dianalisa, sedangkan pada penggunaan 

huruf bertipe decorative tidak terdapat pada semua brosur. Layout yang 

digunakan umumnya berbentuk I dan terdapat pada semua layout, dan 

penggunaan layout Z dan layout yang tidak beraturan hanya terdapat pada 

sebagian kecil brosur. Penggunaan logo universitas dan gambar mahasiswa 

sebagai dekoratif terdapat pada semua brosur perguruan tinggi yang dianalisa. 

Gambar foto kegiatan belajar mengajar, gambar gedung, tagline terdapat pada 

sebagian belas brosur yang dianalisa, sedangkan dekoratif berupa foto dosen, 

fasilitas, foto kegiatan mahasiswa, dan peta lokasi hanya terdapat pada sebagian 

kecil  brosur  yang dianalisa. 
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3. Booklet  

a) Isi  

Dari segi muatan informasi yang ada, umumnya mempunyai fungsi sebagai 

memberi informasi karena terdapat pada semua booklet yang ada. Fungsi 

persuasif dan memberi nilai tambah/ kesempatan terdapat pada sebagian besar 

booklet yang dianalisa, sedangkan pada fungsi mendampingi hanya terdapat pada 

satu booklet saja. Pada fungsi mengingatkan tidak terdapat booklet yang 

mempunyai fungsi tersebut. 

b) Karakteristik 

Dari segi karakteristik, terdapat tiga hal yang analisa yaitu pada tipografi, 

layout dan dekoratif. Pada tipografi penggunaan huruf yang digunakan umunya 

bertipe san serif yang terdapat pada semua booklet. Penggunaan huruf bertipe 

serif dan huruf bertipe script terdapat pada hanya sebagian kecil booklet yang 

dianalisa, sedangkan pada penggunaan huruf bertipe decorative tidak terdapat 

pada semua booklet. Layout yang digunakan umumnya berbentuk I dan terdapat 

pada semua layout, dan penggunaan layout menyamping hanya terdapat pada 

sebagian kecil leaflet. Penggunaan logo universitas sebagai dekoratif terdapat 

pada semua booklet perguruan tinggi yang dianalisa, sedangkan pada penggunaan 

foto mahasiswa,  Gambar foto kegiatan belajar mengajar, gambar gedung, tagline, 

fasilitas, foto kegiatan mahasiswa,  peta lokasi, logo sertifikasi terdapat pada 

sebagian booklet  yang dianalisa.  Penggunaan dekoratif berupa penggambaran 
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fasilitas, gambar fasilitas kota, dan foto dosen hanya terdapat pada sebagian kecil 

booklet yang dianalisa. 

 

B. Saran 

1. Pada isi yang ada, penggunaan fungsi printed media advertising yang 

berfungsi sebagai memberi nilai tambah/ kesempatan dan persuasif lebih 

ditingkatkan lagi, dan juga pada fungsi mengingatkan yang seharusnya 

bisa dipakai dalam satu printed media tersebut berdampingan dengan 

fungsi lainnya. 

2. Pada karakteristik yang ada, penggunaan tipografi huruf seperti tipe serif, 

script, dan decorative dapat lebih digunakan terutama pada penggunaan 

selain pada bagian isi dari printed media advertising, agar lebih menarik 

dan menghindari kebosanan.  
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