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ABSTRAK  

Sapto Adi, Deny 2007. Perancangan Media Promosi Band Indie Toxictoast 
Malang, Fakultas Sastra.Universitas Negeri Malang. Pembimbing:  
(I) Drs. Pujiyanto, M.Sn, (II) Drs. Muhadjir  

Kata Kunci: media promosi, perancangan  

Media komunikasi visual merupakan media yang tepat dan efektif dalam 
menyampaikan sebuah informasi dan juga media promosi kepada khalayak ramai, 
sebab dalam media ini terdapat satu bentuk komunikasi yang berfungsi untuk 
mempengaruhi serta memberi informasi sehingga audience terpengaruh dan 
melakukan tindakan.  

Latar belakang permasalahan dari penulisan ini adalah bagaimana 
memberi informasi kepada masyarakat bahwa band Toxictoast mengeluarkan 
Album berupa kaset dan CD. Tidak sampai disitu saja, dengan menggunkaan 
media yang bagaiman nantinya band Toxictoast dapat lebih dikenal oleh 
masyarakat. Dan dengan menggunakan strategi apa saja agar album band 
Toxictoast dapat dikenal luas tidak hanya di Kota Malang.  

Tujan perancangan ini adalah mengetahiu jenis media apa saja dana media 
yang bagimana yang sesuai dengan kebutuhan klien dan target audiens, serta 
mengetahui jenis strategi yang dapat digunakan agar album band Toxictoast dapat 
dipasarkan luas. Diharapkan media-media ini memberikan suatu alternatif yang 
nanti dapat digunakan oleh band Toxictoast 

Perancangan ini menggunakan metode prosedural yang bersifat deskriptif. 
Garis-garis besar langkah yang harus diikuti adalah: (1) observasi klien, (2) proses 
analisa data, (3) penyusunan konsep desain, (4) perancangan media promosi.  

Metode pengumpulan data dilakukan melalui (1) observasi,  (2) 
wawancara, (3) Kuisioner. Teknik analisa data yang dilakukan adalah SWOT  
( Streght, weakness, Opportunity, Threat) dengan membandingkan data yang 
diperoleh melalui wawancara dan observasi.  

Kesimpulan penelitian ini adalah perancangan media promosi band Toxictoast 
Malang, dengan bentuk visualisasi berupa warna, ilustrasi, fotografi, tipografi serta 
media yang digunakan sebagai bentuk pemecahan masalah. Media yang digunakan 
berdasarkan bauran komunikasi adalah periklanan meliputi cover CD dan kaset, mini 
banner dan poster, promosi penjualan meliputi pembagian stiker, hubungan 
masyarakat meliputi profile multi media interactive dan profil print dan penjualan 
pribadi meliputi profile multi media interactive serta memberikan demo lagu kepada 
radio-radio. Saran yang dapat diajukan yaitu untuk dapat meningkatkan dan 
kemudian mempertahankan citra positif band Toxictoast dengan harapan dapat 
meningkatkan daya beli target market terhadap produk yang telah dikeluarkan. 
Diharapkan juga Toxictoast dapat bersaing dengan band-band indie lainnya.    


