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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Linds Ice Cream Café merupakan sebuah usaha es krim kemasan yang berdiri 

sejak tahun 1987. Kala itu usaha es krim ini menargetkan anak-anak sebagai 

konsumennya. Melihat naiknya angka konsumsi es krim dan persaingan yang 

semakin ketat dalam bisnis es krim, Linds memutuskan untuk memperluas bidang 

usahanya menjadi sebuah kedai yang menyajikan es krim dine-in serta makanan 

selain es krim. Perluasan ini dilakukan agar Linds dapat mampu bersaing dengan 

kompetitor-kompetitornya yang semakin inovatif. Target pasar yang semula anak-

anak juga diubah menjadi kalangan remaja hingga dewasa muda. Hal ini untuk 

menyesuaikan gaya hidup anak-anak muda yang lebih moderen dan dinamis, yang 

menyukai nongkrong dan berkumpul bersama. 

 Berdasarkan hasil riset penulis berupa kuisioner kepada para remaja 

hingga dewasa muda, mayoritas dari mereka justru tidak mengetahui eksistensi 

dari Linds Ice Cream Café. Oleh karena itu, untuk dapat menjangkau target 

konsumen yang baru, diperlukan perancangan ulang dari brand Linds Ice Cream 

Café. Perancangan rebranding dilakukan secara bertahap, dimulai dari merancang 

logo, tagline, hingga pengaplikasian pada media komunikasi. Perancangan 

dilakukan bersamaan dengan renovasi venue yang saat ini sedang dilakukan oleh 

pihak Linds Ice Cream Café. 
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 Mengacu pada kata kunci “elegant” dan “elation” serta big idea “relish the 

finest taste of artisan ice cream”, penulis mulai melakukan perancangan visual. 

Penulis merancang komposisi logo yang tidak kaku, untuk menyesuaikan dengan 

target konsumen anak muda yang dinamis. Logo yang dirancang adalah logotype 

berjenis typeface serif dengan pemberian ikon es krim yang membentuk gestalt 

dengan salah satu huruf dalam logotype. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa 

penasaran serta membangun persepsi audience, mengingat target konsumen 

adalah anak muda yang penuh rasa ingin tahu dan kreatif. Penulis juga mengubah 

penamaan objek yang semula “Linds Ice Cream Café” menjadi “Linds Artisan Ice 

Cream”, karena kata “café” tidak relevan dengan produk yang mereka jual.  

Dalam mendukung keberadaan logo, penulis juga merancang supergraphic, 

ilustrasi, serta teknik pengambilan foto. Keseluruhan materi ini dikomposisikan 

secara teratur, tidak penuh, dan tetap memperhitungkan ruang kosong, agar tetap 

terlihat elegan. Penulis kemudian mengaplikasikan logo yang merupakan hasil 

perancangan utama kepada media-media aplikasi pendukung. Media pendukung 

yang dibuat antara lain untuk dokumen perusahaan, packaging, promosi, 

keperluan outlet, media kolateral, media digital karena menyesuaikan dengan 

target anak muda yang moderen, serta merchandise untuk membangun 

engagement dengan target konsumen. 

Melalui perancangan rebranding ini, penulis berharap agar Linds Artisan 

Ice Cream dapat merangkul target konsumen yang baru, sehingga dapat lebih 

sukses ke depannya. Penulis juga berharap perancangan rebranding ini dapat 
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mampu bersaing dengan kompetitor serta bertahan dalam jangka waktu yang 

panjang. 

5.2. Saran 

Dalam mengerjakan perancangan rebranding ini, penulis menemukan beberapa 

kendala dalam hal teknis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran 

yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi pembaca, terutama jika hendak 

mengambil topik yang serupa. 

1. Melakukan perancangan logo yang memperhitungkan kerning yang sama 

antar huruf dalam logotype. Selain itu, eksplorasi diperlukan namun tetap 

menghadirkan keseluruhan komposisi yang rapi dan nyaman dilihat. 

Eksplorasi yang dibuat haruslah memiliki kesesuaian dengan komposisi logo 

dan nilai yang dimiliki. 

2. Mempertimbangkan pemilihan warna, warna yang dipilih hendaknya 

memperhitungkan produk yang dijual serta nilai yang dimiliki oleh entitas. 

3. Memperdalam pencarian data melalui riset. Data merupakan hal utama dalam 

melakukan perancangan, sebab data akan menjadi landasan dan menentukan 

arah dari perancangan itu sendiri. Bagi para pembaca yang hendak 

melaksanakan tugas akhir, perbanyaklah studi lapangan, studi literatur, serta 

studi mengenai target audience yang hendak dituju sebelum masuk ke dalam 

tahap visual. 

 

 

177 

 

 

 

Perancangan Rebranding Linds..., Priscillia Yosephine Angelica, FSD UMN, 2018




