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BAB V 

PENUTUP 

5.1.! Kesimpulan 

Marketplays merupakan sebuah E-marketplace untuk berbagai produk yang lahir 

dari kreativitas generasi muda Indonesia yang berfokus kepada Classic 

Craftsmanship dan Urban Lifestyle seperti Leather Goods, Denim, dan lain 

sebagainya. Namun, setelah penulis melakukan survei diketahui bahwa logo 

Marketplays saat ini belum mampu merepresentasikan Marketplays sebagai 

sebuah E-marketplace yang menjual produk – produk Classic 

Craftsmanship dan Urban Lifestyle dari brand – brand lokal Indonesia. Dari hasil 

survei tersebut terbukti bahwa masih banyaknya orang-orang yang salah 

mengidentifikasi Marketplays sebagai sebuah online Marketplace yang menjual 

produk-produk kerajinan dari brand-brand lokal Indonesia. Selain itu, penulis juga 

melihat beberapa media promosi yang pernah dibuat oleh Marketplays, belum 

terdapat sebuah konsistensi dalam hal layouting, pewarnaan, penggunaan font dan 

penggunaan elemen – elemen khusus lainnya yang menjadi karakteristik 

Marketplays untuk membedakannya dengan para pesaingnya. 

 Oleh karena itu, penulis melakukan perancangan ulang identitas 

visual yang dimiliki oleh Marketplays. Proses perancangan identitas visual 

Marketplays yang penulis buat merupakan pengembangan dari 4 kata 

kunci/keywords utama yaitu E-Commerce, Leather Goods, Craftsmanship, 

Premium. 

Perancangan ulang identitas..., Andrean Honanto, FSD UMN, 2017
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Typeface yang digunakan memiliki karakteristik Bold karena 

merepresentasikan keberadaan Marketplays sebagai satu-satunya E-commerce di 

Indonesia yang memfokuskan diri pada produk Leather Goods. Hal tersebut 

membuat Marketplays memiliki keunikan dan nilai jual yang tidak dimiliki oleh 

para pesaingnya. 

Pengolahan huruf A menjadi bentuk kulit, adalah untuk menggambarkan 

keadaan Marketplays yang menjual produk-produk berbahan kulit/Leather. Huruf 

A dipilih karena produk-produk yang dijual di Marketplays merupakan kualitas 

kelas A yang telah diseleksi melalui proses kurasi. 

Pada bagian dalam bentuk A, terdapat bentuk jahitan yang 

merepresentasikan produk Leather Goods maupun produk craftsmanship lainnya 

yang terdapat di Marketplays. 

Identitas visual baru yang telah penulis buat, diharapkan dapat 

menyampaikan citra Marketplays sebagai sebuah E-commerce dari produk 

Premium Leather Goods dan produk olahan Craftsmanship yang dapat menjadi 

tujuan utama bagi para pecinta Leather Goods di Indonesia. 

 Melalui permasalahan ini, penulis semakin sadar akan pentingnya sebuah 

identitas visual terhadap sebuah perusahaan. Karena hal tersebut juga menjadi 

kunci keberhasilan perusahaan. Penulis juga menjadi lebih tahu tentang proses 

pembuatan identitas visual yang baik dan benar. 

Perancangan ulang identitas..., Andrean Honanto, FSD UMN, 2017



 
 

95 

5.2.! Saran 

Berdasarkan penelitian dan perancangan ulang identitas Marketplays, 

perancangan ini dapat dilanjutkan menjadi sebuah kampanye sosial tentang 

kepedulian anak muda Indonesia untuk menggunakan produk-produk dari brand-

brand lokal Indonesia. Topik selanjutnya adalah melakukan perancangan ulang 

identitas visual maupun membuat media promosi dari sebuah brand produk lokal 

Indonesia yang memiliki kualitas dan kompetensi untuk dikembangkan. Selain 

itu, Anda juga dapat membuat sebuah perancangan buku illustrasi/fotografi yang 

menceritakan sejarah perkembangan Leather Goods di Indonesia maupun 

kumpulan brand-brand lokal Indonesia yang memiliki passion dibidang Leather 

Goods.

Perancangan ulang identitas..., Andrean Honanto, FSD UMN, 2017




