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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 
Kegiatan tugas akhir bertujuan untuk memberikan mahasiswa kesempatan untuk 

menggunakan seluruh pendidikan yang didapatnya selama 4 tahun di universitas 

untuk membuat sebuah projek berdasarkan masalah yang ada. Mahasiswa desain 

komunikasi visual diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan pemberian 

solusi dalam bentuk desain. Dalam kesempatan kali ini, penulis merancang sebuah 

corporate identity dari PT. Sistelindo Mitralintas, sebuah perusahaan penyedia 

jasa ICT yang baru lepas dari naungan PT. Telekomunikasi Indonesia.  

Sebuah penelitian dinilai dari apakah tujuan yang ingin dicapai berhasil atau tidak. 

Hal ini diukur dari terjawab atau tidak rumusan masalah yang telah dipaparkan 

pada bab 1. Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang telah diperoleh, penulis telah 

berhasil merancangan konsep logo, Graphic Standard Manual dan pengaplikasian 

yang lepas dari simbol PT. Telekomunikasi Indonesia tapi tetap sesuai dengan visi 

misi PT. Sistelindo Mitralintas. 

5.2. Saran 
Perancangan corporate identity melibatkan pihak perusahaan cukup besar, 

terutama dalam pengambilan data. Oleh karena itu,sangat penting bagi pembaca 

yang ingin mengangkat topik corporate identity untuk memastikan sumber 

informasi yang valid sebelum memutuskan untuk mengambil topik ini.  
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Perancangan corporate identity seharusnya termasuk dalam perancangan identitas 

untuk calon anak perusahaan. Istilah corporate digunakan sebagai induk dari bakal 

anak perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya perancangan aturan visual 

untuk anak perusahaan sehingga antara PT. Sistelindo Mitralintas sebagai induk 

perusahaan dan anak perusahaan lainnya memiliki sebuah identitas yang 

konsisten. 
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