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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Marlupi Dance Academy adalah institusi pendidikan non-formal yang bergerak di 

bidang pelatihan tari. MDA yang bermula sebagai sekolah balet, sejak tahun 2006 

telah melakukan perluasan bisnis dengan menambah kelas modern dance yang 

meliputi kelas tari jazz, hip hop dan kontemporer. 13 tahun berlalu sejak perluasan 

bisnis MDA, namun didapati permasalahan yaitu masyarakat kurang mengenal 

kelas modern dance yang ada di MDA. Masyarakat hanya mengenal MDA 

sebagai sekolah khusus balet saja. 

 Penulis mempelajari permasalahan yang ada di MDA, dan menemukan 

permasalahan yang ada dapat dipecahkan melalui rebranding, melalui 

perancangan identitas visual. Rebranding ini bertujuan untuk menunjukkan entitas 

MDA sebagai sekolah balet dan tari dengan kesan logo yang dinamis. Penulis 

mengangkat konsep perancangan yaitu personifikasi burung merak. Dalam 

perancangan, penulis dihadapi dengan dua pilihan tipe logo, yaitu antara 

gabungan logotype dengan letterform, atau logotype dengan logogram. Penulis 

berakhir dengan membuat logo bertipe logotype dan logogram, dengan 

pertimbangan bahwa pada logogram, penulis dapat memasukkan pose burung 

merak yang memiliki arti yang sesuai dengan konsep perancangan. Pose burung 

merak yang sedang mengembangkan sayapnya adalah ketika burung merak jantan 

menunjukkan kebanggaan dan kelebihan dirinya untuk memikat lawan jenisnya. 
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Sama seperti big idea pada perancangan ini yaitu unleash your true potential. 

Selain itu, pada logotype penulis menggunakan tulisan berhuruf kecil, dengan 

pertimbangan untuk menjaga kesan simetris pada logo. 

Marlupi sebagai sekolah balet dan tari, pada identitas baru yang penulis 

rancang tercermin melalui keywords talent, unleash dan refining yang disatukan 

kedalam bentuk burung merak pada logo. Sedangkan kesan dinamis terbentuk dari 

penggunaan bentuk lengkung dan repetisi pada logo, serta penggunaan warna 

gradient. Dalam pengaplikasiannya dalam media, penulis merancang graphic 

standard manual yang berfungsi sebagai panduan dalam penggunaan identitas.  

 Identitas MDA yang baru dengan nama Marlupi diharapkan dapat dikenal 

masyarakat sebagai sekolah balet dan tari, sehingga Marlupi dapat terus 

mewujudkan visi misinya untuk menjadi pusat pelatihan tari terbaik dan terus 

mengembangkan tarian.   

5.2. Saran 

Berdasarkan perancangan yang telah dilaksanakan, penulis mendapati beberapa 

hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan rebranding, 

terutama rebranding untuk sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak lama dan 

telah melakukan perluasan bisnis. Pertama, perlu adanya klarifikasi mengenai 

benar apa tidaknya ada perluasan bisnis melalui sumber yang kredibel. Kedua, 

sangat penting bagi peneliti untuk mencari tahu apakah masyarakat mengenal dan 

mengetahui adanya perluasan bisnis dari perusahaan tersebut. Tahap ini dapat 

dilakukan melalui kuesioner maupun FGD. Penulis menyarankan untuk mencari 
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insight sebanyak mungkin dari masyarakat, karena akan sangat bermanfaat untuk 

perancangan selanjutnya. Ketiga, pentingnya menganalisis data-data yang 

didapatkan secara tepat dan teratur, sehingga dapat mengetahui apa yang memang 

dibutuhkan oleh perusahaan maupun masyarakat dan menghasilkan solusi 

perancangan yang tepat. Penulis menyarankan untuk mempertimbangkan insight 

dari masyarakat mengenai perusahaan yang akan di rebranding, dalam strategi 

perancangan. Seperti nama, asosiasi dan ciri visual yang dikenal masyarakat.  

    


