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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

5.1  Rough Show Window 

 

Gambar 5.1 Rough Show Window 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 Dalam rough show window ada beberapa property yang dimasukan dan 

dibuat, yaitu terdiri dari ornamen-ornamen, lentera, hiasan-hiasan yang 

menyerupai kubah hingga property pendukung seperti lampu, kursi sofa, dan 

bantal untuk menyesuaikan dan memberi unsur Ramadhan. Elemen-elemen ini 

juga akan mendukung dari mannequin serta suasana yang ditampilkan, rough 

show window ini bertujuan agar mengetahui tata letak juga sehingga 
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keseimbangan dan irama yang ditampilkan tidak berat sebelah, mengetahui lebih 

jelas dimana posisi elemen-elemen diletakkan agar lebih detail dan sesuai dengan 

konsep yang dibuat atau diinginkan, lalu mengahadirkan elemen-elemen seperti 

hiasan lentera, ornament, serta kubah  karena merupakan elemen-elemen yang 

identik dalam perayaan Hari Raya Bulan Suci Ramadhan ini. 

 

5.1.1  Final Desain Show Window 

 

Gambar 5.2 Final Desain Show Window 

Sumber: Dokumentasi Penulis 
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Gambar 5.3 Final Desain Show Window 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 Hasil dari rough show window jika diaplikasikan langsung menjadi pada 

gambar 5.1.1 hingga gambar 5.1.3 warna yang ditampilkan pada desain cenderung 

berwarna kuning emas serta hijau, karena emas merupakan warna yang elegan dan 

mewah serta meriah dan dapat menarik perhatian, sehingga harapannya diberi 

warna emas agar customer tertarik untuk berkunjung ke toko, warna emas sendiri 

merupakan warna yang bersifat mewah dan juga meriah sehingga warna-warna 

pendukung lainnya pada show window tidak terlalu jauh dari warna utama yakni 

kuning dan emas. Warna-warna penghias lainnya terletak pada ornamen-ornamen 

khas Hari Raya Ramadhan ini tidak lupa juga dengan kostum mannequin yang 

dikenakan. 
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 Juga sama seperti elemen yang digunakan warnanya sama, lalu ada hiasan 

berbentuk kubah yang diletakkan ditengah agar menjadi point of interest, karena 

kubah tersebut menjadi eksposur utama pada setiap pandangan terutama show 

window. 

 

Gambar 5.4 Final Desain Show Window 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

5.2 Center Point Woman (All About White) 

 Pada perayaan Hari Raya Bulan Suci Ramadhan ini tentunya banyak 

kalangan yang ingin terlihat bersih suci, namun tetap fashionable, dan ingin 

terlihat elegan, terutama para kaum hawa. Semuanya pasti sangat menanti-natikan 

Bulan Suci, bulan penuh berkah ini sehingga untuk konsep desain yang 

ditampilkan pada center point woman ini adalah “all about white”. sepasang 

wanita yang sama-sama ikut merayakan hari raya yang di adakan setahun sekali 
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tersebut, menurut survey dari crew visual merchandise ketika bulan Ramadhan ini 

berlangsung, banyak wanita muslim yang ingin terlihat bersih, suci, dan islami 

sehingga konsep seperti itulah yang digunakan dalam desain center point woman 

ini. 

 

5.2.1 Final Desain Center Point Woman 

 Seperti pada konsep awal center point youth woman visual dan elemen 

yang ditampilkan cenderung pada wanita yang pada umumnya identik menyukai 

penampilan yang elegan, wanita yang memiliki kesan bersih yang mengenakan 

pakaian muslim, warna yang digunakan adalah putih yang melambangkan 

kesucian, yang memiliki makna kesucian dalam menyambut bulan penuh rahmat 

ini, sehingga desain yang ditampilkan, supaya ikut merasakan niat suci dalam 

mempersiapkan diri di bulan Ramadhan ini, hal ini bertujuan agar customer 

tertarik untuk datang dan membeli produk Matahari Department Store pada saat 

bulan Ramadhan. 
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Gambar 5.5 Team Desain Center Point Woman 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 

 Center Point Woman merupakan center point yang paling utama banyak 

dikunjungi oleh customer terutama para wanita, karena center point ini terletak 

pada pintu utama lantai 3 didekat kasir, center point ini merupakan spot yang 

utama menjual barang-barang yang baru, juga barang-barang yang dijual sesuai 

dengan tema yang sedang berlangsung di Matahari Department Store.  
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5.3 Back Wall FLADEO 

 

Gambar 5.6 Rough Back Wall FLADEO 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 Pada rough Back Wall Fladeo ini, yang ditampilkan adalah elemen seperti 

ornamen-ornament serta hiasan berbentuk kubah yang sama seperti property yang 

digunakan pada show window lalu juga ada table yang berfungsi sebagai 

penyangga barang display yang juga digunakan pada sepatu dan juga sandal. 

Desain back wall ini lebih memfokuskan pada alas kaki saja. 
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5.3.1 Final Desain Back Wall FLADEO 

 

Gambar 5.7 Final Desain Back Wall FLADEO 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 Konsep Ramadhan pada desain back wall Fladeo ini tidak jauh berbeda 

dengan center point, dimana masih mengandalkan elemen-elemen sama yang 

menjadi ciri khas bulan Ramadhan, dalam desain ini masih menggunakan 

keselarasan dan keseimbangan bentuk, bentuk ornamen yang dimaksud diletakkan 

di samping pojok kiri dan kanan rak sepatu, sehingga menjadi background dari 

barang display lalu penataan ornamen bewanrna hijau merupakan bagian terdepan 

bertujuan agar customer mampu melihat warna yang menarik perhatian 

pengunjung, karena dengan menggunakan warna bisa memberi pengaruh positif 

pada sudut pandang disetiap orang, lalu warna soft diletakkan paling belakang 

setelah warna terang, karena warna soft ini sebagai pendukung dan juga varian 

pilihan bagi customer. 
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5.4 Back Wall Kassa (kasir) 

 

Gambar 5.8 Rough Back Wall Kasir 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 Rough Back Wall Kasir lebih memfokuskan pada background, peralatan 

berupa tanda seperti POP, poster promo yang berkaitan dengan tanda (sign) ini 

berfungsi untuk mempermudah customer untuk mengetahui informasi serta promo 

menarik yang disampaikan pihak Matahari Department Store. 
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5.4.1 Final Desain Kassa 

 

Gambar 5.9 Final Desain Kassa 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 Visual desain yang ditampilkan di back wall kasir ini tetap pada tema 

Ramadhan namun difokuskan kepada background dan mengutamakan 

kenyamanan pengunjung tentunya. Desain yang ditampilkan di buat sesimpel 

mungkin namun tetap menarik agar tidak mengganggu kinerja petugas kasir 

dalam melayani customer. Namun tidak lupa juga dengan menggunakan elemen-

elemen sebelumnya yang juga digunakan untuk center point lainnya seperti 

lentera, dan ornamen-ornament khas Bulan Ramadhan 

 


