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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

PT Bagus Utama Karya telah berdiri selama sepuluh tahun dan telah menjadi 

perusahaan properti yang berkembang di kota Palembang. Sejak tahun 2002, PT 

Bagus Utama Karya telah menghasilkan berbagai karya arsitektur, seperti 

perumahan dan ruko perkantoran. Dan tahun 2013 ini, PT Bagus Utama Karya  

juga akan memperluas jenis produk yang mereka hasilkan dengan membangun 

convention hall dan gudang logistik.  

 Sebagai mahasiswa desain grafis yang telah mempelajari mengenai logo dan 

branding sebuah perusahaan, penulis menemukan sebuah masalah pada PT Bagus 

Utama Karya, yaitu logo yang digunakan tidak sesuai dengan kemajuan yang 

telah terjadi di PT Bagus Utama Karya, dan logo juga idak dapat menampilkan 

citra yang ingin ditunjukkan oleh PT Bagus Utama Karya. 

 Sebelum membuat logo, penulis melakukan penelitian mengenai perusahaan 

itu sendiri, produk-produk yang dihasilkan, bisnis properti di Indonesia, 

khususnya di kota Palembang, hingga permasalahan yang timbul dari logo 

perusahaan tersebut, yang dapat menyakinkan penulis dan masyarakat bahwa 

perubahan logo sangatlah diperlukan. Hasil analisa mengenai logo ini yang 

menjadi acuan penulis dalam membuat perancangan ulang logo yang baru. Hasil 
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dari perancangan ulang logo PT Bagus Utama Karya ini dimuat dalam sebuah 

buku panduan logo yang berisikan tentang panduan, himbauan dan larangan 

penggunaan logo dalam pengaplikasiannya di berbagai media. Sangat diharapkan 

bahwa buku panduan logo ini dapat bermanfaat bagi PT Bagus Utama Karya 

dalam mengelola citra perusahaan. Selain itu, diharapkan buku panduan logo ini 

dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mempelajari panduan sebuah logo dibuat 

dan diaplikasikan 

 

5.2  Saran 

Dilihat dari persaingan pasar yang semakin ketat, maka penting untuk 

memperhatikan teknik dan desain media promosi PT Bagus Utama Karya, 

sehingga brand awareness masyarakat dapat meningkat, yang dapat 

mempengaruhi angka penjualan properti milik PT Bagus Utama Karya. 
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