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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Billiechick Cakes and Pastisseries sudah berdiri selama hampir sembilan tahun 

berdiri dan menekuni bidang cake and pastry ini. Seperti yang kita ketahui 

bahwa bagi orang yang memilh untuk menggeluti bidang usaha cake and pastry, 

cepat ataupun lambat pasti akan bisa menjadi besar. Billiechick Cakes and 

Pastisseries juga merupakan salah satu cake shop di Indonesia yang berani dan 

mampu untuk mendirikan outlet nya di pusat perbelanjaan besar di Indonesia.  

 Seperti yang kita ketahui dan telah dibahas sebelumnya bahwa brand 

merupakan sebuah hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Setiap perusahaan 

harus membiliki brand yang kuat dan itu merupakan sebuah keharusan. Brand 

yang kuat tidak hanya terdapat pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut, melainkan juga dari pribadi perusahaan itu sendiri.  

 Selama proses penelitian, perancangan dan penulisan mengenai 

perancangan brand identity Billiechick Cakes and Patisseries merupakan sesuatu 

yang sangat berharga karena penulis banyak ilmu-ilmu yang sangat berharga 

yang penulis dapatkan selama merancang hal ini. Sebelum memulai untuk 

merancang identitas brand, penulis harus melakukan penelitian mengenai 

perusahaan tersebut, pendapat para masyarakat dan permasalahan yang dihadapi. 

Dari hasil analisa yang dilakukan maka akhirnya hasil tersebut yang dijadikan 

acuan penulis untuk merancang identitas brand Billiechick Cakes and Patisseries. 
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Dari perancangan identitas brand Billiechick Cakes and Patisseries, maka 

dibuatlah wajah baru dari Billiechick Cakes and Patisseries melalui perancangan 

logo. Hasil perancangan logo tersebut dimua pada sebuah buku panduan atau 

identity guidelines yang berisikan mengenai panduan penggunaan logo, larangan 

dan berbagai macam pengaplikasian logo ke dalam media yang ada. Penulis 

mengharapkan perancangan ini dapat bermanfaat bagi Billiechick Cakes and 

Patisseries agar perusahan tersebut memiliki identitas brand yang jelas dan kuat. 

Selain itu penulis juga harapkan agar perancangan ini bermanfaat bagi 

masyarakat untuk menyadari bahwa sebuah perusahaan membutuhkan identitas 

brand yang jelas.  

 

5.2 Saran 

Saran yang ingin diutarakan dari penulis kepada Universitas Multimedia 

Nusantara agar Universitas Multimedia Nusantara mampu mencetak lulusan-

lulusan yang kompeten pada dunia bisnis. Diharapkan Universitas Multimedia 

Nusantara lebih terstuktur lagi dalam menetapkan jadwal yang ada dan jelas agar 

seluruh mahasiswa bisa mendapatkan info dengan jelas. 

 Bagi para mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, khususnya bagi 

calon peserta Tugas Akhir, diharapkan untuk melakukan persiapan yang matang 

untuk menjalani Tugas Akhir ini. Terutama teruslah giat dalam mengerjana 

Tugas Akhir ini agar hasil maksimal dapat dicapai oleh para calon peserta Tugas 

Akhir.  
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