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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Perancangan desain komunikasi visual promosi album lagu ini
mengandalkan konsep promosi trought the line Pemilihan konsep promosi
trought the line tersebut telah melewati beberapa tahapan sehingga munculah
beberapa media komunikasi visual guna mempromosikan album lagu
Desperados ini. Seperti yang diketahui media-media komunikasi visual ini
memiliki peran yang saling terhubung dan mendukung satu sama lain.
Dimulai dari konsep media poster dan ambient media sebagai media yang
terjun langsung di wilayah target audiens guna memberi informasi media sosial
Desperados yaitu youtube dan instagram. Media sosial instagram berisi
sebagian besar dari informasi mengenai band Desperados beserta promosi
album lagu tersebut. Variasi media komunikasi visual tersebut sengaja
digunakan untuk mempermudah mengarahkan target kepada album lagu
Desperados sehingga tertarik untuk membeli album lagu tersebut.
Ilustrasi lirik dipilih karena dominasi lagu Desperados merupakan Bahasa
Inggris yang tidak semua orang mudah memahami. Selain hal tersebut, ilustrasi
lirik mengandung daya tarik dan imajinasi tersendiri yang menarik bagi target
audiens. Ilustrasi juga menambah value dalam keunikan buku lirik milik
Desperados band dan menjadi pembeda dari buku lirik band-band lainnya
Terpilihnya konsep desain komunikasi visual seperti diatas merupakan
hasil dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan. Sehingga konsep desain
komunikasi visual tersebut diharapkan mampu mempromosikan album lagu
Desperados yang berjudul The Imaginary Sun.
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B. SARAN
Jenis konsep desain komunikasi visual sangatlah luas sehingga pemilihan
konsep haruslah matang agar tujuan konsep tersebut tercapai. Seperti dalam
kasus promosi album Desperados ini, ilustrasi sebagai bagian dari desain
komunikasi visual ternyata dapat menjadi sebuah pilihan dalam desain
komunikasi visual guna mempromosikan album. Ilustrasi dapat dimasukan
dalam berbagai media komunikasi visual seperti buku lirik, ambient media, dan
video teaser. Hal ini dapat dijadikan salah satu contoh pemilihan konsep media
dalam beriklan di jenis brand, dan produk yang lain. Serta menjadi wawasan
tambahan bagi para mahasiswa desain komunikasi visual yang memilih
ilustrasi sebagai jalan hidupnya. Berbagai jenis ilustrasi, teori ilustrasi, teori
desain komunikasi visual dan teori promosi tentu akan membantu dalam proses
beriklan agar mendapatkan hasil yang positif.
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