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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Perancangan typeface yang terinspirasi dari karya musik bukanlah hal 

yang baru tetapi masih jarang dilakukan oleh desainer. Oleh karena itu desainer 

masih diberikan keleluasaan untuk memakai metode perancangan typeface 

yang akan digunakan, baik itu mengembangkan metode perancangan yang 

sudah ada atau bahkan menciptakan metode perancangan yang baru sesuai 

dengan inspirasi perancangan yang ditentukan. Dengan menciptakan metode 

perancangan yang baru, desainer turut berperan menambah perbendaharaan 

metode perancangan typeface. Meskipun beberapa metode perancangan 

typeface tidak cocok untuk dijadikan referensi proyek perancangan typeface 

selanjutnya dan menuntut desainer untuk mengembangkan lebih lanjut metode 

perancangan yang dijadikan sebagai referensi.  

Dalam perancangan ini metode yang digunakan adalah gabungan dari 

metode perancangan typeface bergaya geometric sans serif dengan ide visual 

utama berupa konsep mandala modern. Penerjemahan album Lost Forever // 

Lost Together menjadi sebuah konsep mandala merupakan sebuah proses 

kreatif yang mengapresiasi ide-ide verbal, ide dari sisi musikalitas dan ide 

visual dalam sebuah kesatuan. 

Konsep mandala as typeface (mandala sebagai typeface dan typeface 

sebagai mandala) sebagai bagian dari cosmic idea menunjukkan eksistensi 

mandala masih tetap terjaga meskipun kemudian digunakan untuk mendesain 

typeface. Perbedaan cara menggunakan ide visual utama sebagai ide 

perancangan merupakan keunikan perancangan ini dan membedakan dengan 

perancangan-perancangan typeface yang sudah ada sebelumnya. Konsep 

penciptaan dua arah tersebut juga menunjukkan kedudukan estetika 

perancangan ini dimana desain huruf dan mandala bisa saling berdiri bersama 

dan saling menghidupi satu sama lain. Tujuan kreatif perancangan sejenis ini 
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adalah menciptakan signature font yang berfungsi sebagai salah satu identitas 

visual dan digunakan untuk keperluan kreatif (desain dan materi publikasi). 

 

B. Saran 

Dalam proses perancangan typeface ini ada beberapa langkah yang 

dilakukan diantaranya analisis lirik lagu dan pencarian ide visual utama sebagai 

ide perancangan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan konsekuensi dari 

metode perancangan yang digunakan dan mungkin tidak akan cocok jika 

digunakan sebagai referensi tunggal untuk perancangan sejenis kedepannya. 

Oleh karena itu desainer harus lebih kreatif dalam mengembangkan metode 

perancangan yang akan ia gunakan. 

Penerjemahan ide-ide yang terkandung dalam sebuah karya musik 

untuk merancang typeface juga memerlukan pemahaman yang cukup baik 

mengenai karya musik yang dijadikan sebagai inspirasi. Karena dalam sebuah 

karya musik atau album terdapat beberapa macam ide diantaranya ide verbal, 

ide visual, dan ide dari sisi musikalitasnya. Selain itu dalam menentukan 

sebuah kesimpulan, desainer harus menjadikan ide-ide tersebut sebagai sebuah 

kesatuan karena masing-masing ide tidak bisa berdiri sendiri dan harus saling 

melengkapi. 

Berkembangnya tipografi dalam dunia musik cukup pesat seiring 

dengan penggunaan tipografi sebagai salah satu materi utama dalam motion 

graphic (kinetic typography). Pengaplikasian font menjadi tidak terbatas hanya 

untuk keperluan cetak atau dua dimensi saja, tetapi juga untuk keperluan 

motion graphic (3D). Penciptaan desain huruf yang bisa digunakan dengan 

baik untuk pengaplikasian 2D dan 3D sekaligus merupakan salah satu celah 

menarik untuk perancangan typeface yang terinspirsi dari karya musik ke 

depannya.   
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