BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Pada saat ini ukulele mulai banyak diminati masyarakat terkhusus di Kota Bandung.
Pada kenyataannya, produk ukulele lokal masih sedikit yang memiliki kualitas baik.
Willa merupakan produk ukulele lokal yang menawarkan produk ukulele berkualitas
yang tidak kalah saing dengan produk ukulele luar. Namun produk ini belum
memiliki brand dan identitas visual. Oleh karena itu, dibutuhkan brand yang mampu
menjadi citra dalam prdouk Willa tersebut.
Berdasarkan pembahasan dan penganalisaan masalah serta perancangan karya, maka
dapat disimpulkan bahwa suatu produk yang memiliki kualitas yang baik belum tentu
serta merta langsung dikenal masyarakat luas. Kualitas produk memang sangat
dibutuhkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa suatu brand harus dibangun untuk
dapat membuat sebuah identitas visual yang kuat di mata masyarakat. Saat sebuah
brand memiliki citra yang kuat, masyarakat akan memberikan kepercayaan pada
produk tersebut. Sehingga produk tersebut mulai dikenal masyarakat luas serta
didukung dengan media promosi yang baik.

5.2 Saran
5.2.1 Saran Penulis untuk Perancangan Tugas Akhir
Penulis akan lebih baik lagi dalam memahami pentingnya sebuah brand dan
menggali kemampuan dalam membuat sebuah branding. Selain itu juga,
penulis akan lebih baik lagi dalam membuat graphic standard manual
sehingga brand yang dibuat menjadi lebih kuat.

5.2.2 Saran Penguji untuk Perancangan Tugas Akhir
Bapak Rene:
Foto sudah jelas, namun keunikan ukulele sebagai alat musik yang berbentuk
kecil belum tampak. Foto sebaiknya lebih dapat menggambarkan proporsi
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dan perbandingan ukuran sehingga keunikan ukulele yang kecil dapat terlihat.
Foto juga perlu ditampilkan lebih fokus/ mengekspos bagian tertentu dengan
lebih detail (media promosi).

Ibu Nina:
Revisi penempatan logo pada ukulele dibuat lebih kecil sehingga sesuai
dengan ukuran ukulele yang kecil. Selain itu, foto pada poster kurang jelas
karena kurang mencerminkan kualitas ukulele sebagai positioning ukulele
berkualitas. Foto sebaiknya dibuat lebih kontras dan kurang clarity.
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