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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam penelitian yang penulis dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Smile Pets 

telah kehilangan arah dalam menerapkan logonya. Positioning yang merupakan 

cerminan perusahaan yang seharusnya ditonjolkan sama sekali tidak ditampilkan. 

Penggunaan logo secara tepat tentunya akan dapat menciptakan persepsi audience 

guna meningkatkan customer trust serta menjaring target konsumen secara tepat. 

Dalam mendapatkan data, penulis melakukan penelitian berupa observasi 

beserta wawancara dan penyebaran kuesioner sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. Selain itu, brainstorming serta penerapan teori-teori desain melalui 

studi pustaka juga merupakan acuan bagi penulis guna mendapatkan gambaran 

atas konsep yang ingin diciptakan. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui 

bahwasanya medical cross atau lambang + merupakan simbol yang paling identik 

dengan kesehatan. Kuesioner tersebut didasari oleh positioning perusahaan 

dimana Smile Pets merupakan pet shop yang mengutamakan kesehatan bagi 

hewan peliharaan konsumen, oleh karena itu logo baru tersebut mengacu pada 

simbol medical cross yang dipadukan dengan objek berupa seekor anjing yang 

melompati sebuah ring jump. 

Berdasarkan dua kata kunci yang penulis dapat melalui proses 

brainstorming yaitu „lompat‟ dan „lengkung‟, pada perancangan logo baru Smile 

Pets ini penulis mengambil karakteristik bentuk dari medical cross yang kemudian 
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diaplikasikan ke dalam bentuk ilustrasi seekor anjing yang melompati sebuah ring 

jump. Selain itu, penulis juga mengambil karakteristik bentuk 

senyum/menyeringai yang menyerupai lengkungan untuk diadaptasikan ke dalam 

bentuk ring jump yang berupa dua lengkungan, dimana juga mewakili kata smile 

yang terdapat dalam nama perusahaan Smile Pets. 

Tidak hanya logo, penulis juga membuat buku panduan logo atau biasa 

disebut Graphic Standard Manual atau GSM. Penulis menambahkan bagian atau 

spesifikasi yang terdapat dalam GSM dengan mengacu dari teori-teori yang 

dijabarkan oleh Surianto Rustan serta tips-tips yang diberikan oleh desainer 

berpengalaman Jerry Kuyper dalam menerapkan pedoman sistem identitas yang 

baik. Penulis juga memberikan contoh pengaplikasian logo ke dalam berbagai 

media berupa media promosi seperti kartu nama, kop surat, nametag, seragam 

karyawan, x-banner, flyer maupun berupa produk seperti pet dish dan pet bottle 

dengan mengacu dari aturan-aturan yang ditetapkan dari GSM. 

5.2. Saran 

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. 

Namun, penulis sangat berharap agar laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca sebagai referensi. Hal pertama yang sebaiknya dilakukan sebelum 

melakukan penelitian adalah mencari tahu latar belakang atau dasar yang menjadi 

keputusan anda dalam mengambil materi penelitian tersebut. Kemudian, carilah 

perumusan masalah yang menurut anda dapat anda jembatani. Agar penelitian 

yang anda jalani tetap fokus pada satu tujuan, carilah batasan masalah dalam 
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penelitian anda. Permasalahan yang terlalu luas akan membuat anda kehilangan 

arah, sehingga pada akhirnya akan menyulitkan anda dalam menyelesaikan 

penelitian tersebut. 

Metode pengumpulan data seperti studi pustaka maupun observasi atau 

wawancara merupakan elemen penting dalam menjalani suatu penelitian. 

Penelitian tidak mungkin dapat berjalan tanpa data-data yang konkrit dan relevan. 

Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi pembaca untuk mencari referensi 

sebanyak mungkin. Penelitian berjalan dengan tempo waktu yang relatif cukup 

lama. Disiplin waktu merupakan faktor penting yang dapat menentukan selesainya 

penelitian yang anda jalani. Untuk itu, penulis menyarankan pembaca agar tekun 

dalam mengerjakan penelitian yang dijalani, jangan menunda pekerjaan yang 

dirasa dapat diselesaikan dengan segera.  

Demikianlah saran yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca yang 

telah menjadikan laporan ini sebagai referensi sebelum/dalam menjalani 

penelitian. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila adanya kesalahan 

yang terdapat dalam laporan ini, baik yang di sengaja atau tidak. Akhir kata 

penulis ucapkan, terima kasih. 
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