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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data di bab sebelumnya maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yang mengacu pada tujuan dari penulisan laporan akhir ini, 

yaitu: 

1. Prinsip-pinsip yang digunakan pada pembuatan sticker yang pertama yaitu 

proximity, symetry, continuity. Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan 

dalam pembuatan sticker yang kedua yaitu proximity, symetry, continuity dan 

similarity. 

2. Tipe display pada sticker pertama berdasarkan tujuan adalah display khusus 

sedangkan untuk sticker kedua adalah display umum. Kedua sticker tersebut 

juga termasuk dalam tipe display kualitatif, visual dan display statis 

berdasarkan informasi, panca indera, dan lingkungan. 

3. Jarak visual yang telah ditentukan untuk sticker ergonomi adalah 2 meter 

sedangkan untuk sticker bertemakan moral berjarak 3 meter. 

4. Perhitungan yang diaplikasi terhadap kedua sticker ini yaitu tinggi huruf (H), 

tebal huruf besar, jarak antara 2 huruf, jarak antara 2 kata dan lebar huruf 

besar. 

5. Kelebihan dari sticker ini yaitu penggunaan warna yang tidak berlebihan 

untuk gambar yang bertemakan ergonomi dan penggunaan warna yang sangat 

baik untuk gambar yang bertemakan moral karena sesuai dengan prinsip 

similarity, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan singkat, 

gambar yang maksud dan tujuannya sesuai dengan inti dari sticker kemudian 

informasi yang disampaikan sangat mudah dipahami. Ukurannya yang tidak 

terlalu besar sehingga bisa ditaruh di segala tempat lalu proporsi gambar dan 

huruf yang memungkinkan untuk dapat dilihat/dibaca, dan menggunakan 

huruf yang baik sehingga sticker ini mudah dibaca. Kekurangan bagi sticker 
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yang pertama yaitu cukup membosankan untuk dilihat karena tampilannya 

terlalu sederhana dan tidak mengandung prinsip similarity. 

 

5.2 Saran 

Setiap penulisan tentu akan memiliki kekurangan, untuk itu dibutuhkan 

saran-saran agar penulisan ini lebih baik lagi. Berikut saran-saran yang telah 

disusun: 

1. Terdapat software yang dapat membuat jarak antar huruf dengan akurat agar 

pembuatan sticker tidak memakan waktu yang cukup lama hanya untuk 

membuat huruf sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Lebih imajinatif dan melakukan pendalaman dalam penggunaan software. 

 


