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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

AJ Bakery & Cake merupakan toko roti dan kue dengan 3 cabang yang berlokasi 

di Jakarta dan Tangerang. Berdiri pada tahun 1990 AJ Bakery & Cake memiliki 

perkembangan yang baik dan produknya diminati oleh konsumen namun menurut 

wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pemilik AJ Bakery & Cake 

perkembangan AJ Bakery & Cake sekarang ini stagnan yang dikarenakan oleh 

perubahan dan perkembangan jaman serta target konsumen AJ Bakery & Cake 

yang adalah keluarga namun pada kenyataanya sebagian besar konsumen 

memiliki usia di atas 40 tahun karena itu AJ Bakery & Cake ingin menyasar ke 

target konsumen ke kalangan muda.  

Berdasarkan penelitian melalui kuesioner pada kalangan muda usia 18 

tahun – 24 tahun tidak adanya awareness kalangan muda terhadap AJ  Bakery & 

Cake karena AJ Bakery & Cake belum memiliki identitas visual yang tepat. 

Perancangan yang dilakukan berdasarkan pada mindmap dan brainstroming yang 

penulis lakukan dan menghasilkan 3 kata kunci yaitu warm, dynamic dan moist 

serta big idea dan tone of voice yang menjadi dasar perancangan identitas visual.  

Identitas visual yang telah dirancang ulang memiliki kesan lembut di mana 

keunikan AJ Bakery & Cake adalah memiliki roti yang paling lembut dari 

penggunaan tipografi yang rounded dan menyenangkan dari penggunaan garis 

dinamis serta warna yang merepresentasikan visi dan misi AJ Bakery & Cake 

dengan aturan yang telah ditentukan melalui Graphic Standard Manual untuk 
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menjaga konsistensi dalam penerapan ke berbagai media. Oleh karena itu, 

perancangan Tugas Akhir diharapkan telah menghasilkan identitas visual AJ 

Bakery & Cake yang tepat. 

5.2. Saran 

Dalam proses perancangan identitas visual, penulis mengalami berbagai kendala. 

Oleh karena itu, penulis memberikan saran kepada pembaca yang akan melakukan 

Tugas Akhir khususnya mengenai identitas visual antara lain: 

1. Menentukan fenomena, permasalahan serta teori yang mendukung yang 

berkaitan dengan perancangan.  

2. Melakukan proses pengumpulan data secara lengkap dan dari objek 

perancangan yang dipilih, pembaca harus berinisiatif dalam melakukan 

pengumpulan data misalnya mencari narasumber, responden, dan 

sebagainya. 

3. Merancangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta dalam 

mengembangkan perancangan agar melakukan eksplorasi lebih luas karena 

dalam perancangan ini penulis mengutamakan eksplorasi terhadap produk 

roti favorit yang dimiliki AJ Bakery & Cake seperti roti abon dan sweet 

bread sehingga penulis menyarankan agar pembaca yang akan melakukan 

perancangan berikutnya agar tidak mengembangkan hanya pada ide 

pertama dan produk-produk yang dimiliki namun mencari kemungkinan-

kemungkinan lainnya yang dimiliki objek perancangan secara menyeluruh. 
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