BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Perancangan buku Ilustrasi Berdaya untuk Nusantara bertujuan untuk
menyajikan informasi kepada target audience yang telah ditentukan tentang
sejarah berdirinya Bank BTPN, visi misi perusahaan, serta program Daya
sebagai penunjang unit usaha menengah di Indonesia. Buku Ilustrasi ini juga
diharapkan dapat meningkatkan image atau citra Perusahaan. Buku ilustrasi
ini juga bertujuan untuk memberikan semangat positif kepada masyarakat
dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui Bank BTPN. Yang
salah satunya adalah Impementasi program Daya yang tersebar diberbagai
wilayah di Indonesia yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk
terus mengembangkan usaha-usaha kecil lainnya di berbagai wilayah di
Indonesia. Tak hanya itu Perancangan buku Ilustrasi ini juga menampilkan
berbagai icon-icon yang menjadi ciri khas dari berbagai wilayah di Indonesia,
sehingga dapat memperkenalkan budaya Indonesia kepada target audience.
Dalam proses produksi pembuatan buku ilustrasi Berdaya untuk
Nusantara ini terdapat beberapa kendala antara lain seperti foto-foto yang tidak
begitu lengkap dan tidak terarsip dengan baik, sehingga diperlukan riset
mendalam dari berbagai sumber seperti wawancara agar bisa dipahami dan
diilustrasikan dengan baik dan sesuai dengan data yang ada. Sehingga
Perancangan Buku Ilustrasi Berdaya untuk Nusantara ini diperlukan untuk
menjadi pengarsipan dalam bentuk fisik yang dapat didistribusikan kepada
target audeince, yang menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan citra
positif perusahaan serta dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia
untuk terus semangat mengembangkan perekonomian wilayah di Indonesia
dan juga memperkenalkan beberapa budaya yang ada di Indonesia.
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B. Saran
1.

Bagi Target Audience
Mengetahui, memahami serta membuka wawasan bagi
masyarakat luas untuk dapat mengetahui kilas balik atau sejarah
pendirian Bank BTPN serta program Daya yang telah membantu
perekoniman atau usaha masyarakat menengah di Indonesia, selain itu
buku juga menjadi sangat penting karena dapat memuat informasi yang
lebih detail mengenai semangat perusahaan untuk meningkatkan
perekonomian di Indonesia dan juga dapat memberikan semangat positif
terhadap masyarakat untuk memajukan budaya maupun geliat
perekonomian di Indonesia dan bekerja bersama dengan Bank BTPN
setelah perusahaan membangun kepercayaan kepada masyarakat.

2. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual
Buku ilustrasi merupakan media yang sering digunakan sebagai
penyamapaian berbagai informasi dengan penyamapain yang ilustratif.
Jika dilihat dari sudut pandang Desain Komunikasi Visual penyampaian
informasi

menggunakan

unsur

ataupun

bahasa

visual

dapat

menggunakan gaya desain yang beragam. Maka dari itu ilustrasi yang
lebih variatif dan komunikatif dapat lebih diutamakan.
Perancangan ini jauh dari kata sempurna karena adanya
keterbatasan waktu serta pengumpulan data yang tidak maksimal, maka
dari itu masih sangat memungkinkan apabila penelitian atau perancangan
selanjutnya dapat lebih detail atau peka dalam melihat berbagai
fenomena yang ada di sekitar lingkungan. Diharapkan juga penelitian ini
dapat menjadi inspirasi bagi perancangan-perancangan yang akan datang
untuk dapat menampilkan hasil terbaik dan inovatif yang dapat menjadi
solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat
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