
BAB IV 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan data yang telah penulis paparkan, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa Unwira menerapkan promosi penerimaan mahasiswa baru 

melalui facebook  dalam beberapa bentuk promosi yaitu poster, spanduk, leaflet, 

brosur, video promosi, dan video expo. Beberapa bentuk promosi penerimaan 

mahasiswa baru melaluifacebook tersebut, masuk dalam tiga jenis promosi yaitu 

iklan, sales promotion, dan publisitas.Dalam proses pembuatan poster, video 

promosi, video expo serta promosi lainnya Unwira menggunakan 4 tahap 

perencanaan komunikasi mulai dari tahap pengumpulan data, perencanaan, 

komunikasi hingga promosi. Hal ini memudahkan divisi promosi untuk 

menentukan hal yang harus di promosikan. Penggunaan media sosial facebook 

sebagai salah satu sarana promosi di Unwira dianggap sangat membantu karena 

minim biaya promosi, tidak  memerlukan waktu lama dalam penyebarannya dan 

menghemat tenaga. 

1.2. Saran 

Unwira telah menjalankan fungsi promosi dengan baik,terlebih pada 

kegiatan promosi penerimaan mahasiswa  baru. Lewat kegiatan promosi, Unwira 

siap bersaing dan menjual produk unggulan yang dimiliki seperti fasilitas belajar 

mengajar, fakultas dan program studi, serta berbagai hal menarik lainnya. Saran 



dari penulis, usaha untuk bersaing harus lebih ditingkatkan dalam artian divisi 

kerja sama dan promosi harus lebih kreatif membuat kegiatan promosi demi 

menjaga citra Universitas. Kegiatan promosi diharapkan menjangkau khalayak 

lebih luas terutama anak muda yang bakal memnjadi calon mahasiswa. Promosi 

melalui media sosial harus lebih direncanakan agar konten yang dimuat menarik 

perhatian khalayak. Selain media sosial facebook Unwira juga diharapkan 

menggunakan media sosial lainnya untuk kegiatan promosi seperti Instagram. 

Karena makin berkembangnya jaman, informasi makin mudah didapat melalui 

media sosial yang ada disekitar kita.  
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