
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Sepeda fixie telah dikenal luas di Indonesia maupun di luar negeri. Keunikan dari 

sepeda fixie inilah banyak diminati oleh para remaja dan membuat mereka tertarik untuk 

memiliki sepeda fixie dan bersepeda dengan fixie. Komik dapat menjadi salah satu 

media pembelajaran yang efektif dan dapat dinikmati setiap orang karena menggunakan 

bahasa visual adalah bahasa yang bersifat universal dan dapat dipahami oleh semua 

kalangan. Dan dengan menggunakan komik sebagai media utama dalam 

mempromosikan gaya hidup sepeda fixie, diharapkan dapat membangkitkan minat 

bersepeda dan kedepannya mereka mulai menggunakan sepeda sebagai sarana 

transportasi alternatif yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Dalam komik ini 

menawarkan cerita dengan tokoh yang merupakan perwujudan dari pembaca, dimana 

pembaca akan ikut terbawa dan merasakan suasana dan perjuangan dari sang tokoh 

utama  dalam bersepeda dan juga mendapati nilai-nilai moral positif dalam cerita. 

Dengan pendekatan dengan media promosi berupa komik yang membahas gaya hidup 

sepeda fixie diharapkan dapat membangkitkan minat para remaja untuk mulai aktif 

bersepeda dan mengekspresikan diri mereka melalui sepeda fixie. 

Pengalaman yang penulis dapatkan selama pengerjaan Tugas Akhir ini telah 

memberikan banyak pelajaran penting yang akan didapatkan dalam dunia kerja. Dan 

penulis masih banyak yang harus dipelajari lagi terutama dalam hidup dalam tekanan, 

mental dan respon dalam dunia kerja. Dan berbagai macam pelajaran yang diberikan 

dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat buat penulis yang akan menjadi bekal ketika 

masuk dalam dunia kerja dan mulai meningkatkan kinerja kerja. 
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5.2 Saran Penulis 

5.2.1 Untuk Civitas Akademi Maranatha 

Tugas Akhir ini membantu penulis dan civitas akademi Maranatha untuk 

mengenal lebih dalam mengenai sepeda fixie dan kegiatan yang dilakukan. Semoga 

laporan ini dapat memberikan gambaran jelas seputar gaya hidup sepeda fixie. 

Hendaknya dosen FSRD lebih terbuka dan tidak mengucilkan gaya tertentu 

sehingga mahasiswa yang mengambil suatu gaya yang dikuasai tidak mengalami 

masalah pada pemilihan gaya. Namun penulis merasa bersyukur kepada dosen FSRD 

yang sudah memberikan kesabaran dan kesempatan kepada penulis yang sempat 

mengalami kegagalan pada Tugas Akhir sebelumnya. 

 

5.2.2 Untuk pihak penerbit PT. Gramedia 

Komik-komik keluaran lokal hendaknya lebih dikembangkan dan porsi dari 

komik lokal diperbanyak karena sudah cukup lama didominasi oleh komik keluaran 

Jepang, Amerika, dan Eropa. Dengan dikembangkannya komik Indonesia diharapkan 

dapat menjadi salah satu industri besar yang mampu membangkitkan ekonomi 

Indonesia. 

 

5.2.3 Untuk Masyarakat Umum 

Hendaknya masyarakat umum tidak mempersulit terutama mahasiswa yang 

sedang mencari data untuk Tugas Akhir karena setiap data yang ada, baik yang sepele 

maupun penting dapat sangat berguna. Semoga informasi mengenai sepeda fixie ini 

dapat bermanfaat dan menjadi suatu gaya hidup yang berdampak positif. 


