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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan melakukan perancangan sarana dan media informasi kepada 

pengunjung event Cibadak Culinary Night dapat membantu pengunjung untuk 

dapat memberikan informasi mengenai tata letak fasilitas yang ada di event 

tersebut dengan tujuan memudahkan pengunjung dalam mengakses makanan 

atau minuman serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan adanya sarana dan 

media informasi tersebut pengunjung event Cibadak diberikan arahan dan 

panduan dalam meng-explore event tersebut dan memiliki flow yang seragam 

yang bertujuan menghindari ketidakteraturan dalam diselenggarakannya event 

tersebut. 

Rancangan tersebut didasarkan kepada data lapangan dan literatur yang 

sebelumnya digali oleh penulis untuk dapat merancang media informasi dengan 

environmental graphic yang sesuai dengan tema daerah Jalan Cibadak yang 

merupakan daerah pecinan di kota Bandung dan menggabungkan dengan fungsi 

dari environmental graphic yang dapat memberikan informasi dalam event 

tersebut. 

Pendekatan dalam rancangan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan 

beberapa hal yang dianggap penting dalam melakukan perancangan 

environmental graphic di antaranya bentuk, warna, penempatan, dan konsep 

dasar yang berdasarkan tema event. 

Dengan adanya sarana dan media informasi dengan menggunakan 

environmental graphic diharapkan dapat dijadikan acuan untuk event - event 

sejenis.  

 



 
 

Universitas Kristen Maranatha 2 
 

 

5.2 Saran 

1. Untuk diri sendiri 

Penulis menyadari bahwa terdapat beberapa hal yang tidak sempurna, 

dengan itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk dapat 

membangun dan menghasilkan karya yang lebih baik. 

2. Saran untuk pihak FSRD Universitas Kristen Maranatha 

Kepada para Dosen FSRD Universitas Kristen Maranatha diharapkan untuk 

dapat meningkatkan perhatiannya dalam membantu dan mengarahkan para 

mahasiswanya untuk dapat menghasilkan karya yang berkualitas dan 

menjadi designer yang kreatif dan inovatif. 

3. Saran untuk masyarakat umum 

Penulis mengharapkan agar masyarakat umum untuk dapat ikut 

berpartisipasi dalam event Cibadak Culinary Night  sehingga event ini dapat 

diselenggarakan secara berkesinambungan dan juga dapat mengikuti dari 

sarana dan media informasi yang ada sehingga event tersebut dapat berjalan 

tertib. 

 

 

 


