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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 Agro Restu telah berdiri selama kurang lebih tujuh tahun dan telah menjadi 

perusahaan yang berkembang dalam hal industri dengan produk utama kelapa dan 

kelapa sawit. Perusahaan ini mampu menembus pasar luar negeri, bahkan 

memfokuskan pasar mereka pada pasar global, sehingga aktivitas perusahaan 

kebanyakan merupakan mengekspor produknya keluar negeri. Klien-klien dari PT 

Agro Restu tergolong cukup besar, yakni pabrik, distributor atau bisnis besar, 

yang menjadikan PT Agro Restu sebuah perusahaan yang melakukan aktivitas 

business to business.  

 Desain terkadang menjadi tidak begitu penting bagi para pengusaha, 

khususnya di Indonesia, karena beberapa dari mereka lebih mementingkan 

kualitas produk, jalinan hubungan yang baik serta pemasukan yang terus lancar. 

Namun, sebagai mahasiswa desain grafis, yang telah mempelajari mengenai 

branding dan logo, penulis menemukan sebuah masalah pada PT Agro Restu, 

yaitu masalah pada logo dan branding yang dimilikinya, terlebih melihat latar 

belakang perusahaan ini. 

 Analisa dan observasi perusahaan merupakan langkah awal yang penulis 

lakukan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya tentang PT Agro Restu 

guna menjadi acuan bagi penulis dalam proses merancang ulang logo PT Agro 

Restu. Berdasarkan data-data mengenai PT Agro Restu, khususnya data mengenai 
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pencitraan yang diinginkan perusahaan ini, menjadi dasar atau fondasi dalam 

proses perancangan ulang logo, hingga pada akhirnya penulis melakukan proses 

desain, dimulai dari membuat moodboard, proses sketsa dan proses digital. 

 Hingga pada akhirnya, penulis memilih hasil logo dari beberapa alternatif 

yang telah dibuat penulis, yang juga telah diasistensikan kepada pihak PT Agro 

Restu. Hasil perancangan ulang logo PT Agro Restu ini didasari dengan citra yang 

bertanggung jawab dan bersahabat, juga hal-hal pendukung lainnya seperti 

profesional, eco-friendly dimana perusahaan ini peduli akan lingkungan serta tak 

lupa mencerminkan perusahaan industrial dalam hal kelapa dan kelapa sawit. 

Hasil akhir logo, kemudian diaplikasikan kedalam beberapa media agar terlihat 

bagaiman penerapan logo ini dan bagaimana branding yang dimiliki oleh PT Agro 

Restu. Semuanya itu tercantum pada buku panduan logo yang juga telah dibuat 

oleh penulis sebagai panduan bagi siapapun yang akan berurusan dengan hal-hal 

menyangkut desain, terutama mengikutsertakan logo PT Agro Restu. Buku 

panduan logo inilah yang akan menuntun branding dan logo dari PT Agro Restu 

agar tetap konsisten. 

 Penulis berharap dengan perancangan ulang logo PT Agro Restu ini, 

mampu membangkitkan PT Agro Restu ke level selanjutnya, terutama target 

perusahaan ini dalam mencari klien baru. PT Agro Restu juga mampu bersaing 

dengan kompetitornya dan dapat membawa perusahaan ini menjadi perusahaan 

terbaik di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi dari PT Agro Restu. Dan yang 

terpenting, semoga logo ini mampu merepresentasikan PT Agro Restu 

sebagaimana mestinya. 
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5.2. Saran 

Sebagai sebuah perusahaan yang cukup kompeten dan sedang mengalami 

perkembangan kearah yang semakin baik, PT Agro Restu sudah sepantasnya 

memikirkan “muka” dan “penampilan” yang baik dan mampu merepresentasikan 

citra perusahaan ini. Hal ini didasari oleh teori Alina Wheeler dalam bukunya 

Designing Brand Identity serta beberapa komentar dari pakar desain yang telah 

diwawancarai penulis, dan semuanya ini telah dibahas pada Bab II.  

 Untuk itu, selain memiliki kualitas produk, kinerja serta profesionalisme 

yang telah ditanamkan, PT Agro Restu juga perlu memperhatikan dan 

“mendandani” dirinya agar terlihat baik oleh publik dan juga yang terpenting oleh 

calon klien PT Agro Restu.    

 Dengan adanya tugas akhir ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk 

dapat membantu PT Agro Restu dalam melakuan perancangan ulang logo, dan hal 

ini tidak dapat tercapai apabila tidak adanya kesempatan dari Universitas 

Multimedia Nusantara dengan adanya projek Tugas Akhir, yang menjadi syarat 

kelulusan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.  

 Saran yang ingin penulis berikan kepada Universitas Multimedia 

Nusantara, agar pihak kampus dapat lebih tegas dan terstruktur dalam menetapkan 

jadwal, dimulai dari jadwal Sidang Proposal, hingga Sidang Akhir. Waktu yang 

diberikan terasa sedikit kurang. Apabila waktu yang disediakan sedikit lebih 

panjang, mungkin kualitas dari hasil akhirnya akan lebih maksimal lagi, dan dapat 

menghasilkan karya-karya yang brilian guna meningkatkan kualitas Universitas 

Multimedia Nusantara.  
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 Untuk para mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, khususnya bagi 

mereka yang akan menjalani projek Tugas Akhir, lakukan persiapan yang matang 

dan berpikirlah bahwa Tugas Akhir ini merupakan sebuah hal yang serius, dimana 

ini menjadi penentuan kelulusan kita sebagai Sarjana Seni. Giatlah dalam 

mengerjakan Tugas Akhir dan jangan menunda-nunda. Hasil yang maksimal akan 

menjadi sebuah kebanggan tersendiri. Bukan nilailah yang menjadi tujuan utama 

dalam hidup ini, namun hasil yang baik mampu membawa kita kepada masa 

depan yang baik pula. 
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