
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda dan denotatum yang 

terdapat pada delapan logo instansi lembaga pemerintah di Kota Padang, memiliki tanda-

tanda berupa ikon dan simbol. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat tiga puluh 

delapan ikon dan sembilan simbol yang terdapat pada logo instansi lembaga pemerintah di 

Kota Padang. Tiga puluh delapan ikon dan sembilan simbol tersebut yaitu: 

a. Ikon 

Burung garuda, cakra, tiga mata tombak, bunga teratai, huruf ‘b’, latar warna biru, huruf 

‘p’, latar warna hijau, huruf ‘s’, latar warna oranye, roda bergigi, bulatan bumi, jangkar, 

empat butir padi, lingkaran bumi, gelombang hijau dan biru, sumbu, bangunan rumah dan 

pohon, segitiga biru, lingkaran oranye, latar oranye, lingkaran merah putih, latar merah, 

latar putih, bintang sudut lima, kapas dan padi, kitab Alqur’an, alas kitab, perisai segi 

lima, teratai lima kelopak, latar kuning, empat sayap burung garuda, bentuk manusia, 

tangan kanan mengepal, tiga pilar pada tangan, api obor, tiga cincin warna merah, latar 

merah, dan lingkaran oval. 

b. Simbol 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, Tri Dharma Anthasanthosa, KEMENTERIAN 

AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SUMATERA BARAT, IKHLAS 

BERAMAL, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN 

PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA. 



 

 

Tanda-tanda pada logo instansi lembaga pemerintah provinsi di Kota Padang tersebut 

mempunyai makna pada tiap-tiap ikon dan simbolnya. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

makna yang terdapat pada tiap-tiap logo instansi tersebut pada umumnya yaitu instansi yang 

selalu berusaha, mementingkan masyarakat, melayani masyarakat, kerja sama dengan sistem 

yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan yang diinginkan dari setiap instansi, 

mempunyai sifat jujur dan adil serta semangat tanpa memihak pada siapapun dalam melayani 

masyarakat. 

 

4.2 Saran 

Penelitian mengenai tanda pada logo instansi lembaga pemerintah provinsi di Kota 

Padang memberikan kemungkinan dianalisis dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 

Berdasarkan penelitian penulis, tanda-tanda dan makna tanda pada logo yang digunakan oleh 

instansi lembaga pemerintah memiliki keragaman serta masih perlu diteliti lebih lanjut. 

Untuk itu, disarankan ada penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai tanda-tanda 

dan makna logo yang digunakan oleh instansi lembaga pemerintah lainnya. 

 


