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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Terkait dengan rumusan masalah yang pertama mengenai tipografi, 

terdapat 4 (empat) kesimpulan, yaitu : 

a. Perusahaan Perbankan cenderung menggunakan jenis font Sans Serif 

pada setiap balihonya, khususnya pada informasi – informasi yang 

bersifat mengingatkan seperti alamat website, Facebook, Twitter, 

serta “syarat dan ketentian berlaku.” 

b. Penggunaan jenis font lain, seperti Script, Novelty, dan Monospace 

hanya digunakan pada pesan utama serta penekanan yang ingin 

disampaikan di dalam baliho.  

c. Terkait dengan aspek readability atau keterbacaannya, baliho 

Perusahaan Perbankan dapat terbaca dengan baik karena penggunaan 

jenis font Sans Serif memiliki sifat yang simple dan penggunaan jenis 

font lain seperti Script, Novelty, dan Monospace pada informasi – 

informasi tertentu pada baliho dapat membuat nasabah lebih 

memahami dengan adanya penekanan – penekanan tersebut. 

d. Dari sisi ukuran font pada baliho, Perusahaan Perbankan 

menggunakan beragam ukuran font untuk menonjolkan informasi – 
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informasi penting pada baliho, seperti angka diskon, informasi event, 

serta informasi mengenai produk pada bank. 

2. Terkait dengan rumusan masalah yang kedua mengenai warna, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

a. Semua baliho perbankan tetap menggunakan warna identik pada 

masing – masing bank. Warna identik tersebut digunakan pada bagian 

atas atau bawah pada baliho.  

b. Selain menggunakan warna identik, bank juga menggunakan warna – 

warna lain. Warna – warna lain ini digunakan sesuai dengan event 

atau perusahaan yang di support oleh Bank dalam proses 

pembayarannya.  

c. Selain sebagai warna indentik pada beberapa Bank, warna putih 

merupakan warna dasar yang selalu dipakai oleh Bank karena warna 

putih bersifat netral. 

d. Warna juga digunakan oleh Bank sebagai penekanan pada pesan 

utama baliho, misalnya pada angka diskon, tagline, informasi hadiah. 

Warna yang dipilih seperti warna merah, orange, dan kuning karena 

warna tersebut merupakan warna primer dan sekunder yang mencolok 

dan mudah menarik perhatian nasabah. 
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3. Terkait dengan rumusan masalah ketiga mengenai layout, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Seluruh baliho perbankan cenderung menggunakan tipe I pada baliho 

berbentuk portraits dan menggunakan tipe Z pada baliho berbentuk 

landscape. 

b. Penekanan pada baliho cenderung pada bagian atas atau tengah 

baliho. Penekanan cenderung menggunakan ukuran font yang lebih 

besar dengan warna yang mencolok, serta dengan menggunakan 

gambar. 

4. Terkait dengan rumusan masalah keempat mengenai isi pesan, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 

a. Pada baliho terlihat bahwa Bank cenderung berperan sebagai 

supporting dalam hal pembayaran pada beberapa perusahaan dan 

event.  

b. Terdapat 2 macam isi pesan yang disampaikan pada baliho 

perbankan, yaitu mengenai produk intern dari perusahaan perbankan 

serta mengenai kemudahan yang diberikan bank kepada nasabah 

dalam bertransaksi. Produk intern yang ditawarkan seperti kemudahan 

bertransaksi dengan menggunakan ATM, informasi mengenai hadiah, 

serta program – program baru pada bank. Disamping itu, kemudahan 

yang diberikan oleh bank kepada nasabah seperti potongan harga. 

c. Bank cenderung memberikan support pada perusahaan atau event 

yang berhubungan dengan gaya hidup masyarakat, seperti 
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memberikan potongan harga pada restoran – restoran tertentu, 

potongan harga pada setiap pembelian elektronik, diskon pada setiap 

pembelanjaan di supermarket, serta memberikan cicilan pada 

pembelian produk – produk tertentu. 

5. Secara umum, baliho Perbankan menggunakan jenis huruf Sans Serif 

karena memiliki sisi keterbacaan yang dapat dengan mudah dibedakan 

antara 1 huruf dengan huruf lain, baliho Perbankan juga cenderung 

menggunakan warna dasar putih sebagai background serta menggunakan 

warna primer sebagai penarik perhatian. Tema pesan pada baliho 

Perbankan cenderung mengutamakan fasilitas kartu kredit sebagai sarana 

pembayaran pada perusahaan atau event. 

B. Saran 

Dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat 

memberikan beberapa saran, yaitu : 

1. Pada beberapa bank seharusnya lebih variatif dalam desain baliho, 

karena dengan adanya desain yang lebih variatif nasabah dapat lebih 

tertarik. 

2. Terkait dengan letak baliho, sebaiknya bank lebih mempertimbangkan 

letak baliho. Karena terdapat beberapa baliho yang letaknya kurang 

tepat, yaitu di atas gedung sehingga terlalu tinggi serta terdapat 

beberapa informasi baliho yang tertutup oleh tiang listrik atau tertutup 

dengan lampu jalan. 
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