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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data dari penelitian maupun pembahasan yang telah dilakukan 

didapat kesimpulan bahwa untuk mencegah terjadi penyakit yang diakibatkan 

rusaknya fungsi liver dapat dilakukan dengan cara menyayangi liver tersebut 

dengan melakukan pola hidup sehat. Berbagai jenjang usia dapat terkena 

penyakit liver baik yang muda maupun yang sudah tua dapat rentan terkena 

penyakit liver ini. Dari data yang telah didapat masih ada audience yang kurang 

begitu peduli dengan kesehatan livernya dikarenakan beberapa faktor dan alasan 

lainnya. Walaupun mereka sudah ada yang mengetahui akibat dari rusaknya 

fungsi liver bisa mengakibatkan beberapa penyakit, akan tetapi masih melakukan 

kegiatan yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan livernya. 

 

Maka dari itu perlunya sebuah perancangan desain komunikasi visual guna 

sebagai saran menyampaikan informasi dengan menggunakan teknik fotografi  

agar terlihat lebih nyata dari gejala penyakit liver itu sendiri  maupun kegiatan 

pola hidup sehat yang nyatanya mudah untuk dilakukan dalam kegiatan sehari –

hari selain itu agar audience lebih mudah mengerti langsung apa yang akan 

disampaikan. Pengambilan gambar yang diperbesar  agar lebih terlihat jelas 

pesan visual yang ingin disampaikan sehingga audience lebih mudah menerima 

pesan tersebut.  

 

Dikarenakan target audience merupakan dari kalangan sosial menengah dan 

menengah ke bawah maka media yang digunakan media yang mudah dijangkau 

oleh target seperti poster, sticker angkot, spanduk, media sosial, web banner, 

brosur yang mana akan disebarkan di perguruan tinggi, rummah sakit, terminal 

dan sebaginya. Adapun pemberian gimmick sebagai bentuk apresiasi terhadap 

target yang telah mengikuti event yang diadakan.  
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5.2  Saran  

Saran ditujukan kepada mahasiswa di kota bandung untuk lebih memperhatikan 

kesehatan livernya dengan melakukan pola hidup sehat. Adapun melakukan pola 

hidup sehat cukup mudah yaitu dengan menyempatkan waktu untuk berolahraga, 

menghindari makanan junk food maupun minuman yang mengandung alkohol, 

dan istirahat cukup. Hal ini dilakukan guna mencegah penyakit liver seiring 

bertambahnya usia. Gaya desain visual dan bahasa harus disesuaikan dengan 

target audience dimana nantinya informasi lebih mudah tersampaikan dan 

dimengerti.  

 


