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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penulis membuat tugas akhir yang bertema Perancangan Identitas Visual Klinik 

Kecantikan Milik dr. Rosalia Peris yang merupakan sebuah usaha di bidang 

kecantikan didirikan atas keinginan pemilik agar para wanita menjadi lebih sadar 

akan pentingnya menjaga kesehatan dan kecantikan, baik kecantikan luar maupun 

dalam. 

Perancangan ini dibuat karena kesamaan nama klinik kecantikan milik dr. 

Rosalia Peris dengan klinik kecantikan lain yang lebih dahulu berdiri dan sudah 

lebih terkenal. Hal tersebut dapat menyebabkan kerancuan. Disini terlihat bahwa 

identitas perusahaan yang jelas sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Karena 

itu, perlu diadakan perancangan identitas baru bagi klinik kecantikan milik dr. 

Rosalia Peris. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, klinik kecantikan milik dr. Rosalia 

Peris ini cukup disukai oleh kustomernya karena keramahannya. Oleh karena itu, 

di kemudian hari tentunya klinik kecantikan tersebut akan memperluas 

jangkauannya seperti membuka cabang-cabang baru dan memperkuat posisinya di 

masyarakat. Untuk itu, Rosebelle Beauty Clinic memerlukan media yang bisa 

memberikan brand awareness, dan perancangan identitas visual ini merupakan 

langkah awal demi tercapainya hal tersebut. 
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Dalam eksekusinya, perancangan identitas visual tersebut kemudian 

diwujudkan dalam bentuk panduan penggunaan logo atau yang sering disebut 

Graphic Standards Manual. Proses perancangan ini meliputi penentuan nama 

baru bagi klinik kecantikan milik dr. Rosalia Peris tersebut kemudian visualisasi 

dari citra klinik tersebut di masyarakat, pembuatan logo, aturan-aturan 

penggunaan logo, dan contoh aplikasi logo tersebut pada media. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang didapat selama proses pembuatan 

tugas akhir ini, penulis memiliki saran bagi masyarakat yang akan membuka suatu 

usaha untuk lebih memperhatikan penentuan identitas perusahaan. 

Bagi para mahasiswa yang akan atau sedang menempuh tugas akhir, penulis 

sarankan untuk dapat fokus kepada proyek tugas akhir yang dipilihnya dan juga 

sering melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing agar hasil proyek tugas 

akhir tersebut maksimal. 

Penulis juga menyarankan kepada masyarakat terutama para wanita agar 

menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kecantikan, baik dari 

luar maupun dari dalam. 


