
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Perancangan identitas visual Tebal Furnicrat menggunakan beberapa teori yang 

berasal dari literature yang penulis kumpulkan seperti prinsip dasar desain, teori 

warna, teori logo, dan teori pendukung lainnya yang mendukung proses 

perancangan logo. Strrategi komunikasi juga dibentuk berdasarkan data yang 

didapat melalui hasil wawancara, kuisioner, serta observasi. 

 Logo Tebal Furnicraft yang baru menekankan penggunaan bentuk dan 

warna yang sesuai dengan brand positioning sehingga mampu menyampaikan 

pesan yang terkandung dari produk Tebal Furnicraft itu sendiri. 

 Melalui logo Tebal Furnicraft yang baru, brand akan lebih dikenal karena 

logo yang digunakan memiliki kekuatan untuk menarik perhatian konsumen dan 

tentunya mampu meningkatkan penjualan. Selain itu, dengan adanya GSM, 

penggunaan logo yang tidak efektif dapa dihindari dan konsistensi desain dapat 

dijaga sehingga logo mampu menyampaikan citra brand dengan efektif. 

 Dengan adanya logo baru yang telah penulis rancang, konsumen akan 

mudah mengenali sekaligus membedakan perusahaan Tebal Furnicraft 

dibandingkan kompetitornya sehingga terbentuk identitas yang kuat dalam benak 

konsumen.  
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5.2. Saran 

Kesalahan penggunaan logo dapat berakibat pada penambahan nilai negatif 

terhadap perusahaan Tebal Furnicraft. Oleh karena itu logo baru yang dirancang 

perlu diperhatikan proses penggunaannya. GSM merupakan satu-satunya pandian 

yang dapat digunakan ketika logo akan digunakan. 

 Selain menggunakan GSM sebagai acuan dan panduan penggunaan logo, 

logo baru harus lebih dikenalkan pada konsumen melalui berbagai kegiatan iklan 

dan promo yang mana semakin sering dilakukan maka konsumen akan semakin 

mudah mengenali perusahaan Tebal Furnicraft. 

 


