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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil keseluruhan melalui pengumpulan dan pengolahan data, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. Next System Robotics Learning and Experience Centre 

memiliki banyak keunggulan yang sebenarnya dapat diangkat dan tidak dimiliki 

oleh pesaingnya. Hanya saja Next System Robotics Learning and Experience Centre 

kurang melakukan berbagai macam usaha promosi sehingga brand awareness 

masyarakat terutama anak-anak terhadap mereka menjadi minim. Promosi yang 

hanya sebatas dilakukan melalui media jejaring sosial seperti facebook dan twitter 

serta kurangnya sentuhan desain yang berkonsep dan kreatif menjadi penyebab 

kurang dikenalnya Next System Robotics Learning and Experience Centre.  

Perancangan visual brand dan promosi ini harus memiliki konsep yang kuat dan 

kreatif agar dapat membangun citra baik dari perusahaan dan dapat menjadi leader 

di bidang robotik di kota Bandung. Untuk mendirikan sebuah brand yang kuat dan 

dikenal masyarakat dibutuhkan publikasi dan promosi. Next System Robotics 

Learning and Experience Centre menggunakan promosi yang efektif serta tepat 

sasaran untuk mencapai target yang diinginkan. 

 

5.2 Saran Penulis 

Media promosi adalah media yang sangat potensial untuk meraih pasar di era 

modern seperti sekarang ini. Promosi yang menarik akan lebih cepat dilihat oleh 

mata konsumen dan mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan promosi yang 

biasa saja. Oleh karena itu, promosi yang menarik dan kreatif sangat efektif untuk 

menarik minat masyarakat untuk mempelajari robotik di Next System Robotics 

Learning and Experience Centre terutama anak-anak.  
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Secara umum, bentuk  Next System Robotics Learning and Experience Centre 

adalah tempat untuk belajar robotik yang sangat baik. Next System Robotics 

Learning and Experience Centre bukan mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi 

juara atau ahli robot, melainkan mengajarkan anaknya untuk selalu berpikir kreatif, 

dan melihat berbagai sisi permasalahan agar menemukan solusi yang tepat. Hal 

inilah yang menjadi pembeda dan nilai plus Next System Robotics Learning and 

Experience Centre dengan sekolah-sekolah robot lain. 

 

 

 

 

 


