
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan 

Old7Photography Bandung yang berlokasi di Jalan. Cibatu Raya No.17, Bandung 

40291, maka penulis sapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak 

Old7Photography Bandung, merek yang diberikan Old7Photography 

Bandung kepada konsumennya yaitu berdasarkan meningkatkan inovasi-

inovasi produk baru guna mencegah peniruan, menarik konsumen agar 

lebih setia dan loyal terhadap produk yang ditawarkan .Merek  yang 

diberikan oleh perusahaan cukup baik, yaitu Sebelumnya perusahaan 

Old7Photography Bandung dalam produk yang dihasilkannya belum 

menggunakan merek, hal ini dikarenakan persaingan pada jenis usaha 

seperti ini belum berkembang.  

2. Namun seiring perkembangan jaman dan teknologi maka pertumbuhan 

usaha jenis photography semakin banyak. Jumlah konsumen saat 

perusahaan Old7Photography Bandung belum menggunakan merek pada 

produknya adalah konsumen perorangan dengan rata-rata perbulannya 

sebanyak 3 orang dan konsumen instansi dengan rata-rata perbulannya 1 

instansi. Jumlah konsumen diatas tidak tetap dikarenakan konsumen lebih 

melihat pada kedekatan tempat dan harga belum kepada pertimbangan 

manfaat merek dan jasa/ produk yang dihasilkan. Sehingga dapat 

dikatakan Old7Photography Bandung di benak konsumen masih kurang, 

Setelah perusahaan Old7Photography menggunakan merek pada setiap 

produk yang dihasilkannya, terjadi peningkatan jumlah konsumen baik itu 

perorangan maupun instansi. Dan konsumen pun selalu kembali lagi untuk 

menggunakan jasa dokumentasi Old7Photography pada setiap acara 

pendokumentasian suatu acara/event. Jumlah konsumen Old7Photography 

setelah menggunakan merek adalah konsumen perorangan dengan rata-rata 



perbulan sebanyak 5 orang / 5 order dan konsumen instansi dengan rata-

rata perbulan sebanyak 2 instansi. Terjadi kenaikan jumlah konsumen 

sebelum dan sesudah perusahaan menggunakan merek pada setiap produk 

yang dihasilkannya sebanyak 2 orang / order untuk konsumen perorangan 

dan 1 instansi untuk konsumen instansi. Kenaikan ini dikarenakan 

konsumen telah mengetahui identitas produk dan mengingatnya, maka 

terbentuklah image Old7Photography di benak konsumen. 

Merek yang dimiliki oleh perusahaan Old7Photography Bandung ternyata 

belum memiliki kekuatan hukum seperti belum memiliki hak merek. 

Karena Old7Photography belum memiliki hak merek, maka penulis ingin 

memberikan saran untuk perusahaan mendaftarkan hak mereknya agar 

merek Old7Photography dapat diingat dibenak konsumen, dengan cara 

mendaftarkan permohonan merek dengan pengaturan UU RI No. 19 Tahun 

1992 diganti UU No. 14 Tahun 1997 diganti UU No. 15 Tahun 2001. 

3. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa untuk dapat mempertahankan 

konsumen yang telah dimiliki oleh perusahaan, Old7Photography 

Bandung melakukan penggunaan merek pada produk utama yang 

dihasilkan, pada awal penggunaan merek, perusahaan Old7Photography 

Bandung hanya menggunakan merek berupa tulisan dan logo berbentuk 

bulat dimana dengan penggunaan merek. Namun ternyata dengan tulisan 

dan logo saja sebagai merek, itu belum dapat berfungsi secara maksimal 

untuk dapat membedakan produknya dengan produk pesaing. Maka pihak 

perusahaan pun merubah design pada merek tersebut dengan tulisan yang 

membentuk layaknya sebuah kamera dengan penempatan logo ditengah 

seperti lensa bagian dari kameranya. Dengan adanya perubahan design 

tersebut, maka konsumen pun dapat mulai mengetahui bahwa setiap 

produk yang memiliki gambar diatas itu merupakan produk yang 

dihasilkan oleh Old7Photography Bandung. Hingga jelas terlihat bahwa 

merek tersebut memiliki kesimpulan bahwa “jika penggunaan merek 

dilakukan dengan tepat, maka akan meningkatkan merek dibenak 

konsumen”. 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan 

Old7Photography Bandung, penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan 

masukan atau bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektifitas 

pelaksanaan penggunaan merek di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut : 

1. Dengan banyaknya perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha 

yang sama dengan Old7Photography, maka perusahaan harus mampu 

mempertahankan Merek yang mereka punya saat ini karena selain adanya 

Copyright, perusahaan harus mendaftarkan merek usaha nya agar merek 

yang mereka punya saat ini tidak dibajak pihak lain.  

2. Perusahaan harus memiliki jaringan dengan pihak lain, walaupun saat ini 

perusahaan sudah memiliki kerjasama dengan pihak lain seperti YONAS 

photo Bandung, Kamal photo Bandung, Daniels art Frame Bandung dan 

Kang Didi special Album Bandung. Itu belum cukup karena semua usaha 

harus lebih banyak punya jaringan, agar usaha perusahaan yang kita buat 

bisa dikenal oleh semua kalangan. Maksudnya adalah sebelum usaha yg 

kita buat dikenal konsumen, pertama usaha kita juga harus di kenal orang-

orang yang berkecimpung didunia usaha yg sama, sehingga mempermudah 

kita mendapatkan konsumen. 

3. Meningkatkan Profesionalisme pada setiap bagian-bagiannya dan 

diperlukan adanya kerjasama yang terjalin baik antara tiap unit bagian 

dalam perusahaan, sehingga pelaksanaan penerapan image kepada 

konsumen akan berjalan dengan baik. 

4. Perusahaan Old7Photography Bandung diharapkan mengembangkan daya 

guna (alat-alat) yang ada di perusahaannya,maksudnya adalah bahwa 

barang yg sudah lama ada didalam perusahaan dapat dipergunakan dan 

tidak perlu menambah atau mengganti peralatan untuk printing maupun 

cetak dengan alat yang lebih canggih dan praktis karena alat-alat yang baru 

pun belum tentu hasilnya bagus, lebih baik memakai alat-alat yg lama 

tetapi semua orang yang ada di lingkup nya Old7Photography dapat 



mengembangkan sumber daya yang ada sehingga kegiatan produksi 

perusahaan dapat berjalan lebih maksimal. 

5. Perusahaan juga harus menciptakan saluran sehingga dimana ada suatu 

pekerjaan atau job yang diketahui pihak lain lalu Old7Photography tidak 

mengetahui nya maka pihak lain dapat memberitahu. Sehingga saluran 

atau jaringan komunikasi bias terlaksana dengan baik, dan merek 

Old7Photography dapat dikenal oleh semua orang. 

 

 
 
 

 


