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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Bedasarkan dari hasil pengamatan dan penelitian yang sudah penulis lakukan, 

bahwa buku ilustrasi Perkembangan Musik Rock di Indonesia pada Tahun 1960-

2010 berguna dan diperlukan untuk masyarakat dan khususnya penikmat musik 

rock. Masih banyak yang belum mengetahui mengenai sejarah musik rock di 

Indonesia dari tahun 1960 hingga 2010 yang menjadi alasan utama perancangan 

buku ilustrasi yang mencakup sejarah singkat dan dokumentasi Perkembangan 

Musik Rock di Indonesia pada Tahun 1960-2010. 

  Perancangan buku ilustrasi ini bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat serta menambah apresiasi masyarakat kepada 

musik lokal, yang secara umum menyukai musik aliran berjenis apapun dan secara 

khusus pecinta musik rock. Perancangan buku ini juga bermanfaat untuk 

memperbanyak dokumentasi dari  scene musik rock di Indonesia. 

  Perancangan buku ini dikemas dengan ilustrasi musisi-musisi rock yang 

sudah berkontribusi untuk industri musik di Indonesia, menggunakan konsep 

modernistik namun tetap bersuasana vintage. 

  Penulis berharap hasil rancangan buku ilustrasi ini memberikan informasi 

dan ilmu yang berguna untuk masyarakat serta menambah apresiasi masyarakat 

kepada musisi-musisi Indonesia. 
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5.2. Saran 

Indonesia memiliki musisi-musisi dan industri musik yang berkualitas, alangkah 

baiknya jika hal tersebut di dokumentasikan dengan baik. Kita sebagai pendengar 

musik sebaiknya tidak hanya sebagai pendengar yang tidak memiliki kepedulian 

akan musik apa yang kita dengar, namun sebaiknya kita mengetahui latar belakang 

dari musik tersebut agar Industri musik Indonesia akan tetap selalu berkembang. 

  Jangan sampai seni musik Indonesia yang sudah mereka sumbangkan 

dilupakan saja oleh masyarakat kita sendiri namun lebih diapresiasi oleh 

masyarakat diluar Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Rafi Zahirsyah, FSD UMN, 2018




