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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Untuk merubah cara pandang masyarakat akan hemat air terutama dalam 

kehidupan rumah tangga, dibutuhkan sebuah kampanye yang efektif serta tepat. 

Maka dari itu dibuatlah perancangan kampanye gaya hidup hemat air bersih ini, 

dimana bertujuan untuk mengatasi masalah krisis air yang ada. Dengan data dari 

hasil survei, kuesioner serta wawancara dan memahami cara pandang target terhadap 

masalah tersebut maka akan lebih mudah untuk menuangkan dalam bentuk visual 

yang efektif dan tepat. Pada perancangan ini dibutuhkan pemilihan media yang tepat, 

media yang dekat dengan lingkungan target sasaran sehingga pesan dapat 

tersampaikan dengan tepat. 

Pembuatan perancangan kampanye ini memiliki kesulitan karena ada 

beberapa faktor, yaitu: kurangnya rasa kepedulian masyarakat menengah atas 

terhadap lingkungan (Egois), Faktor ekonomi dimana ada uang dia yang berkuasa. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kampanye gaya hidup hemat air bersih ini 

membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk benar-benar dapat dilakukan serta 

dimengerti oleh masyarakat kota Bandung. Diharapkan dengan dibuatnya kampanye 

gaya hidup hemat air bersih ini dapat menjawab permasalahan yang pencegahan 

krisis air yang terjadi di kota Bandung. 

 

5.2 Saran 

 Bahwa dibutuhkan data-data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi air  

bersih di kota Bandung. Dengan data yang lengkap akan memudahkan kita untuk 

menentukan target yang akan dituju serta visualisasinya serta dibutuhkan dukungan 

dari pemerintah, PDAM untuk bekerja sama dengan tujuan yang sama. 



 

82 

Universitas Kristen Maranatha 
 

5.2.1 Saran kepada Pihak FSRD UK. Maranatha 

 Smoga buat kedepannya bisa memilih tema untuk Tugas Akhir yang 

berhubungan dengan lingkungan atau yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kiranya 

pihak FSRD Maranatha dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk 

menunjang pembelajaran mahasiswa sehingga dapat menciptakan suasana semangat 

dan antusias saat kegiatan belajar. 

 

5.2.2 Saran kepada Dosen FSRD Maranatha 

 Diharapkan untuk bisa membantu para mahasiswa yang mengikuti Tugas 

Akhir dengan lebih baik lagi dengan cara memberikan masukkan serta dorongan dan 

tak henti-hentinya mengajar serta memberikan waktu untuk bertanya-jawab soal 

Tugas Akhir yang akan dikerjakan. 


