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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melalui tahapan dan proses perancangan ini, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa, dalam persaingan antar tim olahraga softball sebuah logo 

sebagai identitas visual sangat diperlukan guna untuk menjadi pembeda antara tim 

satu dengan lainnya untuk membangun image tim serta menyampaikan value yang 

dimiliki oleh masing masing tim. Dalam merancang identitas visual tim softball 

Banten dibutuhkan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai tim 

ini agar tidak salah dalam menyampaikan value tim melalui logo yang menjadi 

identitasnya sehingga dapat memunculkan image yang akan diingat oleh target 

audiensnya. Pentingnya suatu sistem identitas dan penerannya yang konsisten 

akan membentuk image yang berkesan dari sebuah tim dimata audiens. 

Keterbatasan pengetahuan pengurus tim akan hal tersebut, membuat visual tim 

tidak membentuk suatu identitas yang mampu merepresentasikan value dengan 

baik. Hal ini menarik perhatian penulis untuk membantu memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang ada. Dengan adanya perancangan ini penulis 

berharap perancangan ini dapat menjadi peracangan yang relevan dan sesuai 

dengan kebutuhan dari tim softball Banten serta dapat memberikan contoh bahwa 

sebuah diferensiasi atau adanya pembeda antar tim olahraga sangatlah penting. 
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5.2 Saran 

Dalam merancang sebuah identitas visual perlu adanya penelitian secara 

menyeluruh terkait dengan brand yang akan menjadi objek penelitian. Peneliti 

perlu mencari tahu value, image dari brand tersebut, dan apa yang ingin 

disampaikan agar tidak salah dalam menentukan target serta solusi dari 

permasalahan yang ada. Tidak lupa pula melakukan riset dan observasi secara 

menyeluruh dan mendalam. Data data yang digunakan harus berasal dari sumber 

yang terpercaya dan terbukti kebenaranya agar tidak menjadi salah dalam 

menentukan perancangan yang akan dilakukan sehingga solusi yang diberikan 

dapat menjawab permasalahan yang ada dan relevan. 
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