
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan yang didapatkan sepanjang penelitian ini berlangsung 

adalah pentingnya bagi peneliti untuk memiliki pengetahuan mengenai unsur- 

unsur desain. Unsur- unsur desain yang nantinya akan digunakan sebagai 

parameter dalam penelitian. Adapun unsur- unsur desain dibagi dalam 

beberapa variabel. Pada penelitian ini, terdapat 4 variabel utama dalam desain 

label, yaitu warna, tipografi, ilustrasi dan komposisi. Melalui variabel ini, 

maka peneliti akan mampu melihat fenomena dan korelasi antar varibelnya.  

Selain itu, untuk meneliti makna dan menganalisis unsur dalam desain 

label, metode kualitatif dipilih untuk menjelaskan, sedangkan untuk 

mengetahui persepsi, metode kuantitatif digunakan untuk mendukung teori 

kualitatif.  

Untuk mendukung metode kualitatif, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa, peneliti diharuskan untuk memahami pendekatan branding disertai 

teori psikologi konsumen. Pendekatan branding berfungsi untuk menilai 

desain label dan teori psikologi konsumen diperlukan sebagai ilmu yang 

memahami psikologi dari konsumen tersebut. Sehingga desain yang 

dihasilkan tidak hanya estetis melainkan juga efektif.  

Sedangkan, peneliti perlu menentukan tujuan penelitian disertai dengan 

parameter penelitian yang jelas. Dalam hal ini, tujuan penelitiannya adalah 

135 
 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



136 
 

mengetahui karakter desain label body spray untuk kalangan remaja putri 

dengan parameter desain.  

 

B. Saran  

Saran dari peneliti sebagai seorang desainer, agar produk- produk body 

spray memperkuat visualisasi dalam desain label, agar setaip produknya 

mudah dibedakan dan dapat membentuk citra yang lebih baik lagi di benak 

konsumen.  

Selain itu, dalam kajian body spray ini juga tidak dapat terlepas dari 

adanya kesinabungan antar media iklan dengan produk yang beredar. 

Sehingga, penting juga bagi produk- produk body spray untuk membangun 

brand image dan strategi branding melalui media luar selain dari desain label. 

Sehingga, konsumen akan berorientasi lebih pada manfaat bukan hanya 

sekedar produk. Sepertii yang diungkapkan oleh Scott Tanglo bahwa, sebuah 

brand yang menyentuh pikiran konsumen akan menghasilkan perilaku, dan 

sebuah brand yang menyentuh hati konsumen akan menghasilkan komitmen.  
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