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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Rockickz merupakan perusahan pencucian sepatu dan tas yang sedang 

berkembang, hal tersebut dapat terlihat bahwa saat ini ia telah memiliki 10 cabang 

dan kini telah memiliki produk serta jasa lainnya selain pencucian sepatu dan tas. 

Dengan berkembangnya usaha tersebut, segmentasi Rockickz yang tadinya hanya 

pria berusia 25-30 tahun berubah menjadi pria dan wanita berusia 21-30 tahun. 

Perubahan segmentasi menjadi wanita karena saat ini Rockickz dapat melakukan 

pencucian terhadap tas wanita, lalu perubahan pada usia karena saat ini Rockickz 

dapat melakukan recoloring dan custom painting dimana lebih dominan anak 

muda yang melakukan hal tersebut. Berdasarkan teori Landa (2011, 240) 

perubahan identitas dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Lalu 2 jenis diantaranya 

sesuai dengan kebutuhan Rockickz yaitu, pembahuran perusahaan dalam produk 

atau jasa, dann perubahan target segmentasi.  

Lalu data observasi lapangan di Pasar Santa, Jakarta Selatan, penulis 

menemui adanya penerapan identitas visual yang tidak konsisten dalam 

pengaplikasiannya. Hasil kuesioner yang telah penulis jabarkan pada bab 3, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa logo Rockickz saat ini harus dilakukan 

perubahan untuk merangkul segmentasi wanita. Lalu dengan logo tersebut 

identitas Rockickz sebagai laundry sepatu dan tas tidak dapat terpresentasikan. 
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Berdasarkan masalah tersebut, penulis merancang identitas visual 

Rockickz agar dapat merangkul segmentasi barunya, dan juga dapat menampilkan 

citra Rockickz. Pemilihan bentuk logo yang dinamis dengan mengunakan 

logotype, dan menggunakan font sans serif yang tebal namun tetap humanis, 

untuk mencerminkan Rockickz sebagai laundry sepatu yang dapat memberikan 

kepastian karena bentuk fontnya yang tebal, dan dapat memberikan rasa percaya 

diri kepada konsumennya melalui bentuknya yang dinamis.   

Pada logogram huruf K dan I merupakan tali, tali dipilih karena 

merupakan elemen yang selalu ada pada sepatu dan tas. Selain itu tali juga 

memiliki fungsi sebagai pengaman baik dalam sepatu dan tas. Logogram 

menggunakan 2 warna agar dapat menonjolkan kesan tali pada logo, dan 

menonjolkan kata kunci yang telah ditemukan sebelumnya, selain itu perbedaan 

warna memiliki makna yaitu warna merah dominan untuk wanita, dan warna biru 

dominan untuk pria. Sehingga untuk merangkul segmentasi wanitanya lebih 

menggunakan elemen-elemen yang dinamis, dan penggunaan warna pada brand 

Rockickz yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan warna cerah untuk 

merangkul segmentasi anak muda.  

Agar dalam penerapan identitas visualnya konsisten, penulis mebuat 

Graphic Standard Manual (GSM) dengan ukuran 25cm x 20cm dengan teknik 

perfect binding, dan sampul hard cover. GSM merupakan panduan penerapan 

logo dalam berbagai aplikasi, selain itu berupa palet warna, clear space logo, 

minimum size logo, penempatan logo yang tidak sesuai, serta contoh 

pengaplikasiannya dalam media (Landa, 2011:245). Layout GSM dibuat dengan 
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gaya minimalis karena penulis ingin arahan pembaca fokus terhadap konten. Lalu 

pada setiap bab akan diberikan batas halaman dengan menggunakan supergraphic 

dan judul pembahasan selanjutnya serta sub-babnya. 

5.2. Saran 

Setelah penulis menyelesaikan laporan dan Tugas Akhir ini, penulis ingin 

menyampaikan kepada pembaca hal-hal yang harus dilakukan dan 

dipertimbangkan sebelum dan saat menulis laporan dan perancangan Tugas Akhir.  

 Pertama adalah mencari tahu dan mengenali terlebih dahulu perusahaan 

yang ingi diteliti. Memperdalam masalah yang dialami oleh perusahaan sehingga 

akan membuat kalian mengetahui solusi apa yang dapat ditawarkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dengan pemilik perusahaan dan 

karyawan, lalu membandingkannya dengan kompetitor. Lalu mencari dan 

mempelajari teori-teori pendukung mengenai masalah yang dialami dan juga teori 

mengenai solusi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar masalah dan solusi 

kalian memiliki landasan teori yang pasti. Gunakan teori perancangan yang 

sesuai. Lalu mulailah mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan dalam teori 

tersebut hingga tahap perancangan selesai. 

 Namun dalam merancang logo laundry sepatu dan tas, selain 

memperhatikan makna kata, dan segmentasi pasar, juga harus memperhatikan 

elemen laundry agar image laundry dapat tersampaikan dengan baik. Lalu dalam 

membuat logo berupa logotype perhatikan tingkat keterbacaan (readability), 

mudah dibaca (legibility), dan kejelasan (clarity). Dalam penggunaan warna logo 
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harus disesuaikan dengan image yang ingin disampaikan dan apabila 

menggunakan warna yang berbeda pada logo perhatikan kesan apa yang ingin 

ditonjolkan dengan perbedaan warna tersebut. 
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