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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Perubahan zaman modern mengubah gaya hidup masyarakat, khususnya mengunjungi 

coffee shop. Banyaknya coffee shop yang beredar di lingkungan sekitar Bandung 

semakin meningkatkan keinginan masyarakat untuk berkunjung ke coffee shop. Mereka 

juga menjual berbagai macam kopi yang berbeda dengan kadar campuran susu dan kopi 

itu sendiri. Namun masyarakat belum banyak yang peduli dan mengetahui dengan 

benar mengenai asal kopi itu sendiri. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui 

kopi blend seperti Cappucino,Latte,Americano, dsb. Padahal biji kopi yang tanpa di 

campur apa- apa memiliki rasa yang unik. Kopi Flores Bajawa merupakan salah satu 

contohnya. Rasa kopi Bajawa sendiri memiliki rasa unik dan aroma yang khas. Banyak 

masyarakat yang belum mengetahui mengenai fakta tersebut. Kopi Flores Bajawa 

memiliki rasa khas yaitu rasa fruity, dimana ada scent buah setelah meminum kopi 

tersebut. Di sisi lain, kopi ini juga menjadi salah satu kebanggaan Indonesia yang 

diexport ke manca negara dengan kuantiti yang besar. Maka dari itu penulis merancang 

sebuah promosi mengenai Kopi Flores Bajawa untuk memperkenalkan keunikannya 

agar masyarakat mengetahui hasil bumi asli Indonesia. Bukan hanya mengikuti jaman 

saja dengan mengunjungi coffee shop yang mengutamakan variasi teknik blending 

kopi. 

Perancangan promosi Kopi Bajawa ini memberikan informasi baru di kalangan anak-

anak muda. Malalui teknik fotografi, perancangan promosi ini lebih mudah di mengerti 

dan menarik. Selain itu juga , promosi ini akan di sebarkan di media sosial khususnya 

Instagram yang menurut hasil survey digunakan mayoritas kalangan anak muda dalam 

mencari informasi. Hal ini diharapkan mampu menambah pengetahuan akan produk 

asli Indonesia yang sebelumnya tidak banya di ketahui. Mereka akan mengerti dan 

mengetahui mengenai kopi Indonesia memiliki cita rasa yang unik dan berbeda. 
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5.2 Saran 

Saran penulis kepada yang akan membahas lebih mendalam mengenai Kopi Flores 

Bajawa, lebih baik mempertajam di bagian produksi Kopi Flores itu sendiri. Dengan 

hal itu, masyarakat khususnya anak-anak muda lebih banyak mendapat informasi 

mengenai kopi Indonesia. Selain itu juga, dengan adanya dokumentasi mengenai kopi 

Flores Bajawa indformasi yang diberikan akan lebih lengkap dengan diseratinya foto-

foto yang ada. Saran dari pembimbing kepada penulis lebih berhati-hati dalam 

penulisan laporan. Perhatikan setiap huruf dan kata hingga kalimat. Bahasa yang di 

gunakan harus lebih formal dan jelas. Selain itu pembingbing juga memberi masukan 

dalam pengerjaan tugas lebih cepat tidak terlalu dekat dengan deadline. 

 

 


