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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembuatan solusi karya atas rumusan masalah 

yang didapat maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

1. Furion merupakan produk baru dari perusahaan CV. Victory Metallurgy 

yang memiliki segmentasi industri menengah ke atas, dengan target 

market hotel dan foodcourt. Maka dari itu Furion memerlukan sebuah 

brand yang dapat bersaing dengan kompetitor lain yang sudah terlebih 

dahulu pada segmen industri tersebut. Dan Furion memerlukan brand 

sebagai pembeda dengan produk lain, yang dilihat dari kelebihannya yaitu 

customize. Furion berdiri sebagai produk yang flexibel dengan 

mementingkan kebutuhan dari konsumen yaitu dengan produk yang dapat 

dicustomize menyesuaikan kebutuhan industri yang dituju. Dari kata 

customize tersebut penulis membuat brand Furion dengan berfilosifi 

penggabungan kata puzzle, elemen api dan juga menggunakan teknik 

ambigram sebagai cara mempresentasikan brand Furion kepada 

konsumen. Yang berguna sebagai awal pembentukan proses branding 

produk kompor gas Furion. 
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2. Penulis membuat brand identity didalam graphic standart manual yang 

mendukung pembentukan proses branding yang ingin disampaikan Furion 

sebagai produk baru yang bersaing dengan kompetitor lain. Dengan 

membuat ketentuan-ketentuan logo dan brand identity yang telah dibuat, 

sebagai tanda kekonsistensiannya brand Furion dimata konsumen 

terutama industri menengah ke atas. 

 

5.2 Saran 

Saran ini ditujukan kepada perusahaan Furion, yang berguna sebagai panduan 

dalam proses branding sebagai produk baru, yaitu : 

 

1. Penulis menyarankan agar dalam pengaplikasian dan proses branding, 

terutama pada brand identity yang telah dibuat agar dilakukan dengan baik 

sesuai dengan graphic standart manual yang telah dibuat, terdapat 

larangan yang saran yang dituliskan pada graphic standart manual yang 

sebaiknya dipelajari dengan baik dan tepat. Karena produk Furion berada 

pada segmen industri menengah ke atas yang memerlukan brand yang 

kuat terutama pembeda diantara kompetitor lainnya yang sudah lebih 

dahulu terjun pada bisnis Kitchen Equipment. 

2. Ketepatan penggunaan brand Furion berfungsi sebagai kekonsistenan 

dimata konsumen sebagai produk baru yang dapat bersaing dan 

menjanjikan produk yang customize.  
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