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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Klinik Kecantikan dr.Myrna 

Pada zaman modernisasi ini, penampilan fisik menjadi penting untuk beberapa 

kalangan masyarakat, sehingga membuat para dokter ahli kecantikan dan kulit 

mendapatkan peluang besar untuk menjadi pengusaha di bidang estetika, bahkan 

dokter umum yang telah mengambil pendidikan estetik juga dapat mendirikan 

bisnis usaha jasa di bidang klinik kecantikan.  

 Dr.Myrna telah menyelesaikan gelar dokter umum di Universitas Katolik 

Indonesia ATMAJAYA pada tanggal 4 April 2002 sebagai seorang dokter umum. 

Lalu dr.Myrna bergabung dengan teman sejawat dan seniornya yang telah  

membuka usaha klinik kecantikan. Seminar kecantikan menjadi wadah 

pembelajaran dr.Myrna tentang ilmu estetika, dan pada tanggal 5 September 2008 

dr.Myrna telah menyelesaikan pendidikan di CARLA pusat pendidikan 

kecantikan kulit dengan program Mesotherapy.  

Setelah menyelesaikan pendidikannya dan melihat peluang yang baik di 

bidang estetika, dr.Myrna memutuskan untuk membuka klinik kecantikan milik 

pribadi yang bertempat di Jl. H. Mawar RT.012/07 Sunter Jaya, Jakarta Utara 

pada tanggal 5 Desember 2008 dan mengalami perkembangan setiap tahunnya. 
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Saat ini, Klinik Kecantikan dr.Myrna telah memiliki logo. Namun, logo 

yang dimiliki klinik dr.Myrna tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan citra 

dan keunggulan dari klinik tersebut. Logo yang digunakan juga tidak memiliki 

aturan dan acuan dalam penggunaannya, klinik dr.Myrna hanya melakukan 

pemesanan untuk diaplikasikan ke media aplikasinya yang dikerjakan oleh 

percetakan. Sehingga hasilnya selalu tidak konsisten. 

 

 

 

Gambar 3.1 Logo Klinik Kecantikan dr.Myrna 

(Sumber : https://profile-b.xx.fbcdn.net) 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Perawatan di klinik dr.Myrna 

(Sumber : dokumentasi Klinik dr.Myrna) 
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Gambar 3.3 Perawatan suntik plasenta di klinik dr.Myrna 

(Sumber : dokumentasi Klinik dr.Myrna) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Produk perawatan dr.Myrna 

(Sumber : dokumentasi Klinik dr.Myrna) 

 

Perawatan – perawatan yang diberikan Klinik Kecantikan dr.Myrna adalah Mini 

Facial, Facial Enzyme, Facial Acne, Soft Peeling, Herbal Peeling, Whitening 

Peeling, Bio Peeling, Sensie Peel Oil / Dry, Dermaroller, Perawatan Mata, 

Iontophoresis, Vit. C Tracer, Tracer Serum, Serum Brightening, Collagen Mask, 

Collagen Gold Mask dan Collagen Eye Gold Mask. 
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Gambar 3.5 Website Klinik Kecantikan dr.Myrna 

(Sumber : www.kulitcantik-drmyrna.com) 

 

Maka dr.Myrna selaku pemiliki klinik ingin perkembangan klinik yang 

semakin pesat dan ingin menaikan target pasar menjadi menengah ke atas seperti 

kompetitornya yang lebih unggul di bidang estetika dan menjadi referensi, yaitu 

Erha Clinic dan Natasha Skin Care. Beberapa hal yang ingin dilakukan Klinik 

Kecantikan dr.Myrna adalah memperbaharui logo yang dapat mencitrakan klinik, 

tidak melanggar regulasi dalam penamaan brand dan meningkatkan kualitas 

brand kepada khalayak umum. 

Klinik Kecantikan dr.Myrna yang telah berdiri selama empat tahun lebih 

ini memiliki visi menjadi sahabat kulit dan wajah yang memberikan keindahan 

alami dan memiliki misi sebagai klinik kecantikan yang memberikan solusi dan 

inovasi terhadap keindahan dan kesehatan kulit dan wajah. 

Klinik Kecantikan dr.Myrna adalah klinik milik pribadi yang memiliki 

potensi untuk berkembang lebih besar lagi karena perkembangan pasiennya yang 

terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan dr.Myrna 
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selaku pemilik klinik, secara garis besar struktur organisasi Klinik Kecantikan 

dr.Myrna adalah sebagai berikut : 

STRUKTUR ORGANISASI KLINIK KECANTIKAN dr.MYRNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Klinik Kecantikan dr.Myrna 

(Sumber : dokumentasi Klinik) 

 

3.2 Referensi dan Kompetitor  

Pada umumnya sebuah bisnis, brand, perusahaan produk dan jasa memiliki 

referensi dan kompetitor pada setiap bidangnya. Referensi adalah suatu 

perusahaan atau brand yang sudah memiliki eksistensi yang kuat dan sudah 

melekat di hati publik. Sedangkan kompetitor adalah perusahaan atau brand 
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dengan menjual produk jasa yang samadan memiliki eksistensi yang setara dan 

seimbang. 

3.2.1 Erha Clinic 

Erha Clinic merupakan salah satu klinik estetika yang menjadi referensi dari 

Klinik Kecantikan dr.Myrna.   

 

 

Gambar 3.6 Logo Erha Clinic 

(Sumber : ttp://www.jobsvacancy.net) 

 

Erha Clinic didirikan oleh dr.Ronny Handoko, spKK (K) yang mengawali 

prakteknya dan menjadi titik awal berdirinya Erha Clinic. Pada tahun 1999 klinik 

pertama didirikan di Jl. Kemanggisan Utama II no.68, Jakarta  

 

 

 

Gambar 3.7 Erha Clinic Cabang Utama 

(Sumber : http://www.hmparchitects.com ) 

 

Erha Clinic memiliki visi menjadi pemimpin di bidang layanan kesehatan 

kulit klinis dan personal di Indonesia, misi melayani dan memenuhi kebutuhan 
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pasien dalam layanan kesehatan kulit dengan memberikan terapi yang berkualitas 

dan membawa kemajuan bagi komunitas ECG ( Erha Clinic Group) dengan 

menciptakan insan yang berkualitas.  

Visi misi ini membuat Erha Clinic semakin berkembang dan dikenal oleh 

masyarakat umum. Maka, pada tahun 2002 dibentuk Medical Management 

Consultant yang dipimpin oleh praktisi medis senior dan mulai mengembangkan 

terapi kesehatan kulit untuk masyarakat. Perkembangan Erha Clinic yang pesat 

dan semakin banyak peminat di luar kota Jakarta mendesak dr.Ronny membuka 

cabang di daerah Bandung, Surabaya, Makasar dan Jogjakarta pada tahun 2005 

dan membuat program Personalized Program yang dimana tersedia layanan 

dermatolog sebagai pendamping secara personal akan memberikan terapi yang 

tepat dan sesuai dengan kebutuhan setiap pasiennya yang unik. Setelah membuka 

cabang di banyak daerah, pada tahun 2006 dr.Ronny membuka cabang kedua di 

Kelapa Gading, Jakarta dan menjadi klinik specialis kulit terbesar di Asia 

Tenggara serta telah meraih beberapa penghargaan nasional.  

Eksistensinya di bidang jasa estetika sudah tidak diragukan lagi, Erha Clinic 

terus melakukan inovasi dengan meluncurkan produk Over the Counter, sehingga 

masyarakat umum tidak harus ke klinik untuk membeli produknya. Maka, pada 

tahun 2009 berdirilah Erha Apothecary yang hadir di mal – mal terkemuka dan 

memperkenalkan konsep pelayanan yang lebih dekat dengan konsumen.  
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Gambar 3.8 Logo Erha Apothecary 

(Sumber : http://www.plazaindonesia.com) 

 

Setelah pelayanan wajah dan kulit berkembang, Erha Clinic mengembangkan 

bisnisnya dengan perawatan kulit kepala dan rambut yang dipadu peralatan medis 

berteknologi modern. Pesatnya perkembangan Erha Clinic membuat dr.Ronny 

selaku pemilik terus mengembangkan jaringan di berbagai daerah, pada tahun 

2012 berdirilah cabang di Malang, Cirebon, Pekalongan, Purwokerto, 

Tasikmalaya, Tegal, Padang, Jambi dan Samarinda. Hingga sekarang Erha Clinic 

menjadikan kesehatan dan kebutuhan kulit masyarakat sebagai inspirasi untuk 

memberikan layanan yang komperhensif tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan 

jarak. 

Erha Clinic sudah memiliki brand identity yang kuat di bidangnya, 

masyarakat sudah mengenal brand ini secara baik dan banyak yang sudah percaya 

menggunakan jasa dari klinik ini, berikut beberapa tampilan brand identity dari 

Erha Clinic. 
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Gambar 3.9 Billboard Erha Clinic 

(Sumber : http://www.google.com/imgres) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Website Erha Clinic 

(Sumber : www.erha.co.id) 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.11 Paperbag Erha Clinic 

(Sumber : http://www.google.com/imgres) 
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3.2.2 Natasha Skin Care 

Natasha Skin Care juga merupakan klinik estetika yang menjadi referensi kedua 

dari Klinik Kecantikan dr.Myrna. 

 

 

 

Gambar 3.12 Logo Natasha Skin Care 

(Sumber : http://images.harianjogja.com) 

 

 Natasha Skin Care adalah pusat perawatan kecantikan kulit yang didirikan 

oleh dr.Fredi Setyawan pada tahun 1999 di Ponorogo, Jawa Timur dan disusul 

dengan cabang yang berada di Madiun dan Surabaya, hingga sekarang sudah 

memiliki 74 cabang. Natasha Skin Care memiliki visi menjadi perusahaan yang 

terkemuka di Indonesia di bidang perawatan kecantikan wajah dengan kualitas 

yang utama dan pelayanan yang prima, misinya adalah menyelenggarakan 

kegiatan layanan perawatan kecantikan wajah secara profesional dan berkualitas 

dengan memeperhatikan prinsip – prinsip kesehatan masyarakat dan kelestarian 

lingkungan.  

 Corporate Value dari Natasha Skin Care adalah NATASHA MAGIC, yang 

memiliki singkatan sebagai berikut; 

M : Meet Cust Expectation, A : Always Be Trust, G : Great Teamwork, I : 

Innovation & Integrity, C ; Continous Learning. 
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 Natasha Skin Care sudah mendapatkan banyak penghargaan sebagai TOP 

BRAND di TOP BRAND AWARD The Best in Mind Share, Market Share and 

Commitment Share pada kategori Skin Care / Beauty Clinic dari tahun 2009 

hingga 2012, dan sudah memiliki brand identity yang kuat di pasaran dan 

konsisten pada setiap media aplikasinya. 

 

 

 

  

 

Gambar 3.13 Natasha Skin Care 

(Sumber : http://www.google.com/imgres ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Website Natasha Skin Care 

(Sumber : http://www.google.com) 
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Gambar 3.15 Natasha Skin Care Award 

(Sumber : http://www.google.com/imgres) 

 

 

 

  

Gambar 3.16 Natasha Skin Care Packaging 

                              (Sumber : http://www.google.com/imgres) 

3.2.3 Inasa Cosmetic & Laser Clinic 

Kompetitor sekitar Jakarta Utara dari Klinik Kecantikan dr.Myrna adalah Inasa 

Cosmetic & Laser Clinic yang terletak di Jl. Danau Sunter Utara E/2C – Jakarta 

Utara dan memiliki cabang di Jl. Bulevar Timur, Graha SKG NE-1 No.38 B – 

Jakarta Utara sudah berdiri sejak tahun 2005, Inasa Clinic didukung dengan 

menggunakan peralatan generasi terbaru dari German dan Italy. Produk 

kecantikan Inasa Clinic juga telah lulus uji BPOM. 
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Gambar 3.17 Logo Inasa Clinic 

                                         (Sumber : http://kolosal.co.id) 

Pelayanan – pelayanan yang disediakan Inasa Cosmetic & Laser Clinic yaitu 

Facial Treatment, Cream Treatment, Chemical Peeling, Inasa Slimming, 

Mikrodrmabrasi, Inasa Lifting Treatment, Dermaroller, Laser Therapy, Radio 

Frequency, dan Intense Pulse Light. 

 

 

 

Gambar 3.18 Perawatan Inasa Clinic 

                                (Sumber : https://www.livingsocial.co.id) 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Website Inasa Clinic 

                                      (Sumber : www.inasaclinic.com) 
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3.2.4 London Beauty Centre 

Kompetitor kedua dari Klinik Kecantikan dr.Myrna di daerah Jakarta Utara adalah 

London Beauty Centre yang berdiri sejak tahun 1998 di Jogjakarta dan membuka 

cabang di Jl. Boulevard Raya Blok DF No. 7A, Kelapa Gading pada tahun 2013. 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Logo LBC 

(Sumber : http://jogjakarir.files.wordpress.com) 

London Beauty Centre memiliki visi menjadi merek terkemuka dan tempat yang 

terpercaya bagi masyarakat dalam merawat kesehatan kulitnya, dan misinya 

adalah memberikan pengertian pentingnya perawatan kulit adalah bagian dari 

kesukaan seseorang, memberikan solusi yang tepat dan terjangkau bagi 

masyarakat Indonesia yang mempunyai permasalahan kesehatan kulit, terutama 

kulit wajah. 

 Pelayanan perawatan yang diberikan oleh London Beauty Centre berupa 

LBC Mesotheraphy, LBC MESO, LBC Light Therapy, LBC Microdermabrsion, 

LBC OXY-Skin, LBC Microcurrent, LBC Lifting, LBC Hi-Fruit Acid Peel & 

Beauty Peel, LBC Super Peel, LBC Chromo-Mist, LBC Skin Peel of Mask, dan 

LBC Body Whitening. 
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Gambar 3.21 Produk LBC 

                                   (Sumber : http://2.bp.blogspot.com) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Perawatan di LBC 

                              (Sumber :  http://londonbeautycentre.com ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Website LBC 

                                  (Sumber : www.londonbeautycentre.com) 
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3.3 Hasil Penelitian  

3.3.1 Positioning yang Dituju 

Wawancara dengan pemilik dilakukan untuk mengetahui profil dari Klinik 

Kecantikan dr.Myrna, alasan mengubah logo, nama brand dan target yang ingin 

dicapai oleh Klinik dr.Myrna ini. 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik, brand identity diperlukan oleh 

Klinik Kecantikan dr.Myrna karena klinik tersebut ingin memperluas dan 

mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi, agar klinik tersebut memiliki identitas 

yang dapat menggambarkan citranya dan tidak melanggar regulasi atas 

penggunaan gelar dan nama dokter yang telah diatur oleh IDI. 

Klinik Kecantikan dr.Myrna adalah klinik yang sedang berkembang dan 

memiliki tujuan untuk membesarkan bisnisnya di bidang estetika ini. Maka klinik 

ini membutuhkan brand identity yang sesuai, konsisten dan tidak melanggar 

regulasi untuk perkembangan klinik selanjutnya. Dalam mengembangkan 

bisnisnya ini, dr.Myrna ingin menaikan target pasar dari menengah ke menengah 

atas. Salah satu fungsi dari brand identity disini adalah memunculkan citra yang 

dapat menggambarkan jati diri dan keunikan dari klinik dr.Myrna kepada para 

pelanggannya.  

Berdasarkan wawancara dengan dr.Myrna selaku pemilik, berikut adalah 

penjabaran peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh 

Klinik Kecantikan dr.Myrna. 
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Strengths Weakness 

 Ramah dan bersahabat dalam 

memberikan pelayanan, 

walaupun diluar jam praktek, 

dr.Myrna tetap sedia 

melayani. 

 Brand Naming yang masih 

melanggar regulasi IDI 

 Brand Identity yang tidak 

konsisten 

Opportunities Threats 

Dengan cara keakraban dalam 

pelayanan yang diberikan dr.Myrna 

membuat pasien merasa sedang 

bertukar pikiran dan berkeluh kesah 

dengan seorang sahabat dan akan 

merasa memiliki personal dermatolog 

yang selalu sedia dalam memberikan 

konsultasi. 

Target market yang terbatas dengan 

kompetitor di dunia estetika yang 

semakin berkembang pesat akan 

membuat klinik dr.Myrna akan 

semakin redup, bahkan mati. Apabila 

tidak cepat memperbaharui brand 

identity nya yang belum 

menggambarkan citra klinik dan tidak 

konsisten yang mengakibatkan 

konsumen ragu. Penggunaan nama 

brand yang melanggar regulasi juga 

akan menjadi masalah hukum ketika 

klinik ini besar nanti. 

 

Tabel 3.1 Analisis SWOT 
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3.3.2 Persepsi Pengguna Jasa Klinik dr.Myrna  

Untuk menemukan kesan atau nilai – nilai apa saja yang ditangkap oleh para 

pasien terhadap Klinik Kecantikan dr.Myrna, penulis mengadakan wawancara 

kepada lima orang pasien setia dari Klinik Kecantikan dr.Myrna. Teknik 

wawancara dipilih untuk mendapatkan jawaban yang lebih personal. 

 Berdasarkan wawancara dengan para responden, dapat disimpulan bahwa 

hal yang membuat responden memilih dan tetap setia melakukan perawatan di 

klinik dr.Myrna adalah sikap dr.Myrna yang terbuka, hangat, tidak pelit informasi, 

menerima konsultasi di luar jam praktek tanpa pungutan biaya, akrab seperti 

sahabat terhadap pasiennya dan memberikan konsultasi yang lebih personal. 

Misalkan saja seorang responden yang bernama Ibu Yohana bercerita bahwa 

beliau adalah pasien dr.Myrna dari sebelum dr.Myrna memiliki klinik pribadi, 

beliau merasa cocok konsultasi dan melakukan perawatan dengan dr.Myrna 

karena dari pertama kali konsultasi beliau langsung merasa terjalin kedekatan 

emosional dengan dr.Myrna. Berbeda dengan kebanyakan dokter lainnya, 

dr.Myrna juga bersedia melayani jasa konsultasi tanpa biaya di luar jam 

prakteknya melalui media eletronik, seperti telepon, sms, bbm (blackberry 

messanger) dan email. Begitu juga dengan pengakuanIbu Nani yang merasa 

cocok dengan perawatan yang dilakukan di Klinik Kecantikan dr.Myrna karena 

racikan obatnya yang langsung tepat sasaran, konsultasi dengan dr.Myrna serasa 

memiliki Personal Dermatolog secara gratis. 
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 Agar data lebih kompleks lagi, disebarnya 50 kuesioner tentang indikator 

kepuasan pelanggan kepada para pasien Klinik Kecantikan dr.Myrna dan inilah 

hasilnya:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Indikator Kepuasan Pelanggan 

 

Dari kuesioner indikator kepuasan pelanggan, dapat disimpulkan bahwa 

responden puas dengan pelayanan Klinik Kecantikan dr.Myrna dari segi aspek 

keramahan dan keakraban yang diberikan saat memberikan pelayanan. 

 

3.4 Konsep dan pengembangan 

Berdasarkan analisis dari sumber – sumber penelitian, maka positioning dari 

Klinik Kecantikan dr.Myrna adalah klinik yang memanjakan pelanggan dengan 

keakraban layaknya seorang sahabat dan memberikan perawatan secara pribadi. 

Dari hasil positioning, dapat disimpulkan melalui dua buah nilai yang dapat 
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dikembangkan menjadi dasar dari brand identity Klinik Kecantikan dr.Myrna, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Akrab 

2. Sahabat 

Selanjutnya melakukan brainstorming dengan menjabarkan nilai atau kata 

– kata kunci di atas dalam sebuah peta pikiran. Berikut adalah hasil penjabarannya  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Mind Mapping 

Sebelum memvisualkan ide ke dalam bentuk digital, ide divisualkan 

melalui sketsa manual. Sketsa mengacu pada kata sifat dan kata benda yang 

dijabarkan pada keyword dari hasil mind mapping yaitu personal, genggaman, 

hati, bunga dan tulip untuk dijadikan patokan dalam konsep desain logo. Berikut 

gambaran sketsa logo. 
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Gambar 3.26 Sketsa 1 

Pada sketsa tahap pertama, semua sketsa visual terinspirasi dari ide yang 

berasal dari mind mapping yang telah dibuat. Banyak dari sketsa tahap pertama 

yang menggambarkan bentuk yang menyerupai hubungan dua orang yang 

berdekatan seperti bentuk hati, karena terinspirasi dari kata sahabat dan akrab. 

Maka, diumpamakan hubungan personal dua orang sahabat yang tulus dengan 

kasih sayang dan saling bergenggaman tangan. Selain itu ada beberapa sketsa 

yang menggambarkan bentuk bunga dan kupu – kupu yang di dapat dari hasil 
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mind mapping juga dan dimaksudkan untuk menggambarkan feminin dan 

keindahan seorang wanita. 

 Sketsa tahap kedua, mengembangkan ide dari hasil sketsa pertama. 

Mengingat keyword dari hasil mind mapping adalah personal, genggaman, 

feminin dan bunga. Maka, pada sketsa kedua ini lebih mengembangkan bentuk 

bunga untuk mengambil sisi femininnya dan tetap menggambarkan hubungan 

personal dengan melambangkan dua kelopak yang seolah – olah sedang 

bergenggaman. Sketsa kedua ini mengembangkan bentuk bunga tulip yang 

terdapat pada tahap sketsa pertama. Namun, lebih dibentuk smooth dan wave agar 

mencerminkan sisi femininnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27  

Sketsa 2 
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3.4.1 Brand Naming 

Brand Naming ditentukan melalui hasil diskusi dengan dr.Myrna, nama untuk 

klinik yang baru diharapkan dapat meningkatkan citra klinik dan aman dari kode 

etik kedokteran yang diatur oleh IDI. Maka hasil yang didapat adalah penggunaan 

nama “Myrna” yang didapat dari nama pemiliki klinik yang dimaksudkan agar 

pasien dan calon pasien tidak terkecoh dengan perubahan nama brand. Nama dari 

Myrna itu sendiri memiliki arti yaitu dicintai, dengan harapan kekraban dalam 

memberikan pelayanan secara personal layaknya seorang sahabat membuat klinik 

dr.Myrna selalu dicintai oleh pasien – pasiennya. 

 

3.5 Pengembangan Desain  

Pada tahap sketsa pertama, ide visual terinspirasi dari keyword yang didapat dari 

mind mapping lalu dikembangkan ke digital dengan memilih keyword hubungan 

personal dan genggaman dengan disimbolkan inisial “M” yang merupakan 

akronim “Myrna”. 

 

 

 

 

Gambar 3.28 

Pengembangan digital 1 
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Selanjutnya mengembangkan sketsa kedua yang berbentuk bunga tulip ke 

bentuk digital dan tetap ingin menampilkan sisi hubungan personal dan 

genggaman. 

 

 

 

 

Gambar 3.29 

Pengembangan digital 2 

 

 

Dari hasil pengembangan digital tahap kedua yang berbentuk bunga tulip, 

disederhanakan lagi dengan tidak menggunakan banyak ornamen di logo dan 

sudah masuk ke dalam pemilihan warna. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30 

Pengembangan digital 3 
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Selanjutnya, logo digabungkan dengan typeface sans serif dengan jenis 

font Fabada dan dipilih warna magenta. Pada tahap pengembangan desain 

keempat ini, terdapat dua alternatif dari segi logo dan kerning di typeface. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31 

Pengembangan digital 4 

 

Lalu logogram di eksplor lagi dengan tipe yang berbeda dan logotype 

didesain ulang di milimeter block yang terinspirasi dari jenis font Fabada dan 

mengikuti desain logogram nya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32 

Sketsa 3 
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Gambar 3.33 

Pengembangan digital 5 

 

Pada desain ini, mencoba menggabungkan logogram dengan logotype. 

Namun, pada desain ini kurang adanya keserasian dan kecocokan antara kedua 

logo ini. Lalu logo di eksplor lagi dengan berbagai bentuk dan perubahan desain 

font dan warna. 
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Gambar 3.34 

Pengembangan digital 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 

Sketsa 4 
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Gambar 3.36 

Pengembangan digital 6 

 

Namun, pada desain ini logogram dan logotype terasa kurang serasi dari 

masing – masing bentuknya. Logogram yang berbentuk lancip dan kaku 

sedangkan logotype yang rounded. 

Pada hasil akhir proses pengembangan desain, logogram dibentuk ulang 

agar lebih rounded dan tidak menggunakan putiknya agar bentuk tulip lebih 

terlihat dan tidak melanggar hakikat bentuk bunga tulip aslinya karena pada 

faktanya putik tulip berada di dalam kelopak dan tidak terlihat. Logotype di desain 

ulang lagi agar terlihat lebih rounded dan rapi dengan penambahan skin care 

clinic sebagai penjelas logo. 
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Gambar 3.37 

Final Logo 
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