
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. 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini menunjukkan bahwa APS 

memiliki logo yang tidak mencerminkan citranya dengan menampilkan elemen 

visual yang tidak sesuai dengan visi dan misi serta menurut riset tidak relevan, 

unik dan dipercaya. 

Hal-hal di atas merupakan dasar dari perancangan ulang desain logo APS 

yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu, merancang ulang desain logo APS 

sehingga dapat menampilkan identitas dan citra yang sesungguhnya. Besar 

harapan bagi APS setelah memiliki desain logo baru untuk tetap memberikan 

kualitas pendidikan yang baik dengan kasih yang benar kepada calon-calon 

pemimpin bangsa. Konsep sekolah yang mendidik kasih dengan kasih menjadi 

dasar untuk APS dalam menjalankan pendidikan kasih dengan lebih baik lagi dan 

menjadi besar. 

5.2. Saran 

Logo merupakan salah satu elemen visual yang penting dalam suatu perusahaan 

oleh karena peran logo yang krusial yaitu untuk mewakili dan menyampaikan 

citra dari suatu identitas. Dengan logo yang baik sebuah perusahaan akan miliki 

wajah yang mencerminkan identitas untuk dapat dikenali dan diingat oleh target 

pasar dari perusahaan tersebut. 
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APS   mengambil langkah yang tepat dengan merancang ulang desain logo 

agar dapat menampilkan identitas dan citra yang sesungguhnya agar dapat 

dipublikasikan keunggulan dari sekolah tersebut. Dengan adanya logo baru ini 

diharapkan agar visi dan misi APS terus berjalan dengan baik dan dapat memberi 

kepercayaan kepada klien.  
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