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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 

Sebuah identitas visual memiliki peran yang sangat besar dalam membangun 

sebuah persepsi dan pandangan dalam masyarakat. Identitas visual dapat 

meningkatkan kualitas perusahaan khususnya dalam segi brand. Terlebih di 

zaman modern ini seluruh perusahaan saling bersaing satu sama lain untuk tetap 

bertahan. Maka dari  itu setiap perusahaan harus mempersiapkan dirinya jauh ke 

depan, unggul di saat ini bukan berarti pasti unggul di masa depan. Kualitas dalam 

segala aspek harus tetap ditingkatkan dan dijaga stabilitasnya termasuk dalam hal 

identitas visual. 

 Kebun Raya Bogor membutuhkan sebuah identitas visual sebagai 

peningkatan kualitas brand yang dimilikinya dan juga mempermudah proses 

identifikasi. Pengunjung akan lebih mudah mengasosiasikan Kebun Raya Bogor 

melalui sebuah logo dan bentuk-bentuk tertentu. Penelitian kali ini bertujuan 

untuk memberikan identitas yang belum terjalankan secara baik di dalam Kebun 

Raya Bogor. Sangat disayangkan jika tidak adanya identitas dalam bentuk apapun 

yang konsisten sehingga gambaran dalam masyarakatpun menjadi saling berbeda 

satu dengan lainnya mengenai Kebun Raya Bogor. Selain itu salah satu visinya 

adalah menjadi kebun raya terbaik di dunia, maka dari itu perlu dilakukan 

perbaikan aspek termasuk segi visual agar dapat bersaing dengan kebun raya 

lainnya.  
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Logo yang telah dirancang disesuaikan dengan berbagai macam hasil data 

yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat mencerminkan sebuah hasil 

yang maksimal. Selain merancang logo, dalam kesempatan kali ini penulis juga 

menerapkannya ke dalam sebuah buku standar grafis manual. Di dalamnya 

terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai logo tersebut serta pengaturannya. 

Diharapkan dengan adanya kedua elemen ini dapat membantu Kebun Raya Bogor 

dalam meningkatkan kualitas perusahaan dari segi identitas visual.  

5.2. Saran 

Perancangan logo merupakan sebuah proses dalam memberikan sebuah identitas 

bagi pihak tertentu sehingga kita harus mengenal siapa mereka terlebih dahulu. 

Hal ini dapat dilakukan melalui proses pengumpulan data yang akurat sehingga 

hasil desain ke depannya tidak bersifat subjektif secara penuh. Di dalam mencari 

data usahakan melakukan berbagi macam metodologi agar semakin akurat 

sehingga dapat menemukan sebuah alasan yang bersifat objektif dan terinci. 

Penggalian data bisa menjadi sumber yang sangat membantu pertimbangan logo 

ke depannya.  

Ada kalanya kita harus bersifat subjektif mengingat posisi kita di sini 

adalah sebagai desainer, dalam kata lain kita harus dapat menentukan desain mana 

yang baik. Akan tetap sikap subjektif ini harus terlebih dahulu diawali 

petimbangan yang objekti sehingga memiliki alasan yang kuat dan bukan sekedar 

subjektif akibat selera pribadi semata.  
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 Selain itu teruslah berinteraksi dengan klien dan masyarakat karena 

sesungguhnya merekalah yang akan menjadi target sasaran kita dalam pembuatan 

logo ke depannya. Merekapun memiliki posisi penting dalam pembangunan logo 

meskipun bukan secara desain. Ada baiknya jika penerapan ini dilanjutkan ke 

dalam media promosi melalui identitas visual yang telah dibuat. Media promosi 

dapat memanfaatkan identitas visual sehingga menjadikan sebuah kesatuan brand 

yang lebih solid. Media promosi ini diperuntukan untuk semakin menarik minat 

masyarakat dalam berwisata dan juga mempelajari flora koleksi Kebun Raya 

Bogor. 
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