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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Kaose Ethnicholic Corner Solo atau dikenal dengan Kaose merupakan sebuah nama 

brand pakaian dari kota Solo. Kaose memproduksi berbagai pakaian dengan 

tambahan motif batik didalamnya. Batik yang dimaksud bukanlah motif batik 

klasik, melainkan motif batik hasil modifikasi. Sebagai sebuah brand, Kaose 

memiliki target jangka panjang untuk dapat menjadi toko oleh-oleh dari kota Solo. 

Namun, persepsi masyarakat terhadap brand ini masih cenderung ke arah negatif 

dan tingkat awareness yang dimiliki pun sangat rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa Kaose belum dapat mencapai misinya karena persepsi pada masyarakat yang 

belum optimal. 

Identitas brand berperan penting untuk menyampaikan nilai dan 

membedakan sebuah brand dengan para pesaingnya. Untuk membentuk persepsi 

baru masyarakat terhadap brand Kaose, dibutuhkan perancangan ulang identitas 

yang dimiliki oleh brand Kaose. Proses perancangan dilakukan secara bertahap, 

mulai dari pengumpulan data, penyusunan strategi, pembuatan identitas visual, 

meliputi logo, warna, elemen grafis, dan tipografi, hingga penerapan identitas yang 

baru pada beberapa media pendukung. Selain itu, penyederhanaan nama pada brand 

Kaose dilakukan agar lebih mudah diingat oleh masyarakat. 

Perancangan identitas brand Kaose yang baru mengacu pada kata kunci 

ekspresif, dinamis, dan menampilkan batik sebagai ciri khas dari produk Kaose. 
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Bentuk ekpresif dan dinamis direpresentasikan melalui goresan spidol yang 

memiliki karakter luwes, bergaris tebal, dan bergaris lengkung. Sedangkan batik 

direpresentasikan melalui bentuk pada motif batik parang dan kawung yang 

dibentuk dengan cara stilasi. Warna yang digunakan adalah paduan warna-warna 

komplementer atau kontras untuk menyampaikan personality yang dimiliki brand 

Kaose. Konsistensi dalam menerapkan identitas baru Kaose pada media pendukung 

harus dijaga. Untuk menjaga konsistensi penerapan identitas brand, dibuatlah 

sebuah buku pedoman penggunaan identitas atau aturan penggunaan secara tertulis. 

Pedoman penggunaan identitas ini harus ditaati oleh pihak-pihak yang akan 

melakukan hubungan kerjasama dengan Kaose. 

Melalui perancangan ulang identitas brand Kaose, diharapkan terbentuknya 

sebuah persepsi baru pada masyarakat serta dapat membantu Kaose untuk mencapai 

misinya. Identitas brand Kaose yang baru dirancang didasari pada value, 

personality, serta positioning yang dimiliki dan menyesuaikan target pembelinya, 

yakni wisatawan dari kalangan muda. 

 Saran 

Selama melakukan perancangan tugas akhir ini, terdapat beberapa kendala yang 

penulis hadapi, terutama mengenai teknis. Maka dari itu, adapun beberapa saran 

yang dapat disampaikan untuk menjadi pertimbangan bagi pembaca, terutama yang 

akan mengambil topik perancangan branding atau brand identity. 

1. Dalam merancang identitas untuk sebuah brand, pemahaman mengenai nilai, 

personality, serta positioning merupakan hal yang penting, terutama saat akan 
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merumuskan strategi perancangan. Selain mempertimbangkan tampilan 

visual, perancangan haruslah didasari pada value dan personality yang 

dimiliki oleh brand tersebut. 

2. Data merupakan elemen penting yang dibutuhkan saat akan melakukan 

perancangan. Data akan digunakan untuk menganalisis masalah yang ada, 

mendapatkan insight secara objektif, sampai menemukan solusi yang tepat. 

Oleh karena itu, lebih baik jika menggunakan beberapa metode saat akan 

mengumpulkan data. 

3. Dalam melakukan perancangan ulang identitas sebuah brand dengan unsur 

budaya, ada baiknya menampilkan nilai budaya yang ada dengan 

mempertimbangkan nilai fungsi dan simbolik pada gaya visual. Nilai budaya 

dapat digunakan memperkuat nilai equity sebuah brand di mata konsumen. 

Selain itu, dalam proses merancang juga harus memperhatikan produk agar 

identitas dan produk nantinya dapat membuat kesatuan. 

4. Graphic standard manual atau pedoman penggunaan identitas merupakan 

salah satu cara untuk menyampaikan value dan menjaga konsistensi identitas 

serta aset visual yang dimiliki sebuah brand. Maka dari itu, perancangan 

pedoman penggunaan identitas haruslah sejelas mungkin agar mudah 

dipahami oleh pihak lain yang akan berhubungan dengan brand tersebut.  
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