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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Klinik Kecantikan dr.Myrna telah berdiri selama kurang lebih lima tahun dan 

mengalami perkembangan yang baik di bidang estetika setiap tahunnya. Klinik 

yang didirikan oleh dr.Myrna secara pribadi ini terkenal dalam melayani pasien – 

pasiennya dengan keakraban layaknya seorang sahabat. Sehingga para pasien 

merasakan kedekatan emosional saat berkonsultasi, bahkan diluar jam praktek 

pun, dr.Myrna tetap melayani konsultasi pasiennya dengan baik. 

 Beberapa perusahan di Indonesia baik yang bergerak di bidang produk dan 

jasa kurang mementingkan desain, karena mereka lebih mementingkan kualitas 

produk, jalinan hubungan dengan konsumen dan pemasukan yang besar. Namun, 

sebagai mahasiswa desain grafis yang telah mempelajari branding dan logo, 

masalah pada Klinik Kecantikan dr.Myrna ini selain melanggar kode etik 

penggunaan gelar dokter juga memiliki masalah pada bagian identitas visualnya 

yang mengalami ketidak konsistenan pada setiap pengaplikasian logonya. Maka, 

klinik dr.Myrna ini harus merubah brand naming beserta identitas visualnya. 

 Analisis, wawancara dan observasi ke klinik dr.Myrna secara langsung 

merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan data tetang Klinik 

Kecantikan dr.Myrna guna menjadi acuan dalam proses perancangan ulang logo 
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klinik dr.Myrna ini. Berdasarkan hasil pencarian data yang dialakukan dengan 

cara wawancara dan kuesioner dengan pasien – pasien setia dr.Myrna, khususnya 

mencari citra dari klinik dr.Myrna yang lebih dibandingkan dengan kompetitor di 

bidangnya menjadi dasar dalam proses perancangan ulang logo, hingga pada 

proses mind mapping, sketsa, dan proses digital.  

 Logo dirancang dengan beberapa alternatif yang telah dibuat dan telah 

diasistensikan kepada dr.Myrna selaku pemilik klinik. Hasil perancangan ulang 

logo Klinik Kecantikan dr.Myrna ini didasari dengan citra yang memberikan 

pelayanan konsultasi dan perawatan secara akrab layaknya seorang sahabat. Hasil 

akhir logo, kemudian diaplikasikan ke dalam beberapa media agar terlihat 

bagaimana penerapan logo dan aturan –aturan dalam menggunakan logo baru dari 

Klinik Kecantikan dr.Myrna. Semuanya tercantum pada buku panduan logo yang 

telah di rancang guna sebagai acuan bagi siapapun yang akan menggunakan logo 

tersebut. Buku panduan logo ini yang akan menuntun branding dan logo dari 

klinik dr.Myrna tetap konsisten. 

 Perancangan ulang logo dari Klinik Kecantikan dr.Myrna diharapkan dapat 

membangkitkan klinik dr.Myrna ke level selanjutnya, terutama maksud klinik ini 

adalah menaikanan target pasar ke menengah atas dan diharapkan logo ini dapat 

merepresentasikan klinik dr.Myrna ini. 

5.2 Saran 

Sebagai klinik kecantikan yang sedang mengalami perkembangan ke arah yang 

semakin baik, Klinik Kecantikan dr.Myrna sudah seharusnya memiliki identitas 
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visual yang pantas dan dapat merepresentasikan citra dari klinik sebagai „wajah‟ 

yang akan ditampilkan kepada target pasar. 

 Agar maksud dan tujuan Klinik Kecantikan dr.Myrna ini berjalan dengan 

baik, maka selain terus meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dijual kepada 

konsumen, klinik ini juga harus memperbaiki brand identity nya agar terlihat baik 

dan terpercaya oleh publik dan juga kepada calon konsumen. 

 Saran untuk Universitas Multimedia Nusantara bidang desain grafis adalah 

menyusun waktu sidang yang tidak terlalu panjang agar lebih efisien waktu, biaya 

dan tidak buang – buang kertas. 

 Saran untuk para mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang akan 

menjalani proses tugas akhir adalah lakukan persiapan yang matang, pikirkan 

permasalahan apa yang akan diangkat dan solusinya. Bagi yang sedang proses 

tugas akhir, kerjakanlah dengan serius, tugas akhir ini adalah penentuan kelulusan 

sebagai sarjana seni. Hasil yang maksimal akan menjadi kebanggaan bagi diri 

sendiri. 
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