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DalampembuatanperancangandesainpublikasiminumarrE-X'tr€m.penuiis

membua*, 1C macam rancangan -vaitu -vang merupakan sketsa dan rough'

Rancangarr dai:r pernbuatarr itri rneliputi Poster, Brosur, stiker' Kalender saku'

Garf,uirgan kunci, N{OuSe ParJ, Note book., Tempelari Lemari es' Poster gantung'

dan Kartu trndian

3.1 Rancangan Poster

3. i. i Sketsa Poster

Pembua*,an poster bet'*rjuan untuk inemperkenaikan atau memberikan

informasi secara singkat. Agar tidak terkesan rtrwet penulis lebih menoniolkan

irnage:irnage pendukung daripada penjelasan r'ang belupa tulisan' Untuk

pelvariiaan Penulis rnasih ingin inenonjolkan w'arna :/ang sudair dipakai'
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3.1,.2 F..au$h Foster

Un+'ukuk-tran,Penulismenggunakanukuranstandartposteryangsudahada

;yaitu lebar 29,7 clttdan parliang 41 crrr. Ukuran tersetrut adalalr sudah irie'lryakili

sebuah produk '*ntuk dapat diketahui oieh masyaralcat banyak
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Gambar 3.2 Rough Pos'ier



3,1.3 R.ancangan Produksi Poster

Dalam pernbuatan r&flo&Il$itfr produksi postei, Penulis sudah bany'ak

memi;airdingkan desain poster yang sudah ada kh,ususn:ia yang produkn-va berupa

minuman. Daiam desain dan bentuk. Penulis ingin mendapatkan poster -v-ang

komunikatif dan mudah di mengerti. 'Jkuran bentuk perancangan produksi poster

ini Penulis menggunakan ukuran kertas ,A.3 yang panlangnya:41 orn dan lebar :

29.7 cn,.



3.2 Rancangan Brosul'

3.2.1 Sketsa Brosur

Dalam mempublikasikan siiatu pioduk. Brosur sebagai alat yang cukup

berarti dan juga sebagai penyalur antara produsen dan konsumerr.
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Gambar 3.3 Sketsa Brosur



3.2.2 R.augh Brosur

Untuk mandapaikan desain brosur y-ang komunikatif dan dapat dengan

mudah dirnengerti oleh konsumen maka Perrolis mengadakan studi barrding

dengan contoh-contch brosur irang sudah ada. Agar dapat tampil menarik penulis

memberikan keharmonisan antara ukuran dan desain -vang dibuat sehingga

informasi yang di berikan cukup diirengerti oleh konsumen. Untuk ukuran

disesuaikan dengan desain dan irnage-image yang akan ditampilkan.
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Gambar 3.4 Rough Biosur
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3.2.3 Rancansan Prociuksi Brosur

Brosur y"ang dibuat Penulis, diinginkan agar dapat memberi perjelasan

kepada para konsuiireir dan _iuga dengan desain yang menarik akan menimirulkan

minat beii para konsuunen dengan menggunakan penjelasan :y'ang sangat jelas

tanpa memberi tulisan -vang terlaiu ban-vak ukuran disamakan dengan bentuk dan

tampilan brosur. Derrgan n'lembandingkan desain brosur yang ada pada sekarang

ini, rnaka dengan begitu Penulis mendapatkan i membandingkan brosur -yaiig

komunikaiii atau tidak.



3.3 Rancangan Stiker

3.3.i Sketsa Rancangan Stiker

Pembuatan stiker berguna sebagai salah satu aiat uniuk memperkenalkan

produk dan dapat juga dibilang sebagai inercendise untuk konsurnen sebagai ianda

traliwa untuk rnernputriikasikan suanr produk tidak han-r'a dengan ikian yang ada

di televisi melainkan clengan {rara seperti Penulis lakukan sekarang itu juga

merupakan suatu bentuk pubiikasi yang dapat menarik konsumen.
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Gambar 3.5 Sklsa Stiker
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3.3.2 Raugh Stiker

Proses pembuatai-r stiker, hanya menairrpiikan irnage pendukung dari produk

X-trem yaitu pemain olah raga yang rnembutuhkan teiraga seperti, pemain skate

board, selancar, dan lain-lain.

Untuk ivarna Penulis menggunakan lvarna ciingin (biru) penulis ingin

mernberi liesan bahr.va produk yang dipublikasikan melalui stiker ini berkesan

se,qar.
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Gambar 3.6 Rougit Stiker



l<

3.3.3 Perancangan Produksi Stiker

Stiker adalah sebagai rnarchLindise ]arrg dibuat oleh Penulis. Diharapkan

rJapat ,Jipakai sebagai daya ingat untuk konsunien akan produk X-Treani' Untuk

pembua'iannya, Penulis hanya menambahkan ioga dan tiade merk Vang ada'

Untuk pe'warnaan <iiberikan warna yang dapat men-Vatukan antara item ;vang satu

denean lain.



3.4 Rancangan Kaiender Saku
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Untuk pembuatan kaleniier tidak terlalu rumit tinggal men!-isipkan logo dan

iinage yang sudah ada. Gunanya adalah agar konsumen seialu ingat pada produk

'1rang kita tawarkan.

Garrrbar 3.? Skeisa Kalender Saku
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3.4.2 R.ough iiaiendei Saku

sesuai dengan tujuan penrbuatan can kalender saku ini, maka kalender saku

ini di buat sesuai ,Jengan ukuran saku.ukuranff-ya i'-aiiu patjang 5 cm dan lebar I

cm uniuk'oentuk di buat ovai dengan membuatkan desain;rang sesuai cengan

yang ielah di ientukan.

Gambar 3.8 Rough Kalender Sahu



3.4.3 Francangan Produksi liaiender Saku

Flalender saku rreruFakarr sesuatu iarrS dibedkan konsurnen untuli

mengingatkan konsuiaeii akan produk X-frem. Cara-cara dari pemb'.ratan adaiah

dengan soitware phaioshop 6.0 karena dengan softrvare iersebut dapat mengoiah

image-image yang diperlukan daiam pembuatan lancangan kalen<ier saku ini'

Untuk ukuran penulis n-remilih ukuran yang sangat sirnple dan mudah ditaruh Ci

iiiana saia.
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J1.5 Rancangan Gantungan Kunci

-:.5 i Sketsa Gantungan l{unci

Gantungan kiinci di buiat karena mer,:pakan salah saiu bentuk publikasi

yarrg cukup kornunikatif dan dapat dengan mudah diingat karena gantungan kunci

tersebut iriungkiri akari selalu di traw'a penrilikn-va. Penulis akan inenggunakan

logo sebagai image pendukiing pembuatan iialam desain gantungan kiinci. Daiam

logo tersebut penuiis menampilkan bentuk yang merupakan olahan dari huruf E

dan X dan diatas huruf E terdapat tanciuk yang berarti mempunyai kekuatan;vang

kc;koh dan dapat menrberikan Yang terbaik, trukan mer-apakan produk "1rang

bohong dalam mempubiikasikan suatu produk.

Gan-rbar 3.9 Sketsa Gantungan Kurrci
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3 5 2 Pro-righ Gantungan Kunci

Dengan menggunakan abu-abu dan ierdapat outline benrarna bir'; muda

rnelingkari seiurah pennukaan iogo. Diba.,vairnya terdapat natna merek yang

digunakan i/aitu X-Trein daii dibawahnya terdapat aiamai website yang beigiina

untuk memperkenaikan lebih banyak prociuk X-trem sendiri
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3.5.3 R.ancangan Fioduksi Gantungan Kunci

caniurrgan kunci adalah salah satu alat publikasi yang sangat kornunikatif

bagi Penuiis. Rancangan produksi gantungan kunci dengan memberikan iogo

),,ang terdapat pada ganiungaii k-*nci tersebut diharapkan dapat memberikan vang

terbaik bagi konsumen. Ukuian logo -vang terbaik dipakai dalam gantungan kunci

adalah 5 X 5 crn der,gar, ukuran telsebut sangat rnemungkunkan untuk selalu

dibavva-l;ar,va oleh konsumen.
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3.7 Rancangan *Iouse Pad

3.7.i Sketsa lvfouse Pad

Bentuk yang digunakan dalam perancangan mouse pad adalah buiat karena

Penulis ingin merr,3apatkan kehanrionisan bentuk antara produk yarrg diiklanlian

dengan trerituk-trentuk media setragai aiat publikasi. Untuk korrrposisi iielvarnaati,

Penulis tetap menggunakan wama-waina -vang menjadi acuan produk X-trem

sendiri yaitu biru kehijau - hi-iaiian dan kuning.
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Gambar 3.1 i Sketsa l'{ouse Pad



3.?.2 Prough l'{ouse Paii

Untuk kali ini, penulis dalair, menampilkan desair, rnouse pad, Penulis

mengarnbii olah raga sepak bola sebagai acuari untuk menampilkan suatu oiah

raga i/ang membut.rhkan tenaga -vang c'akup besar. seiain itu juga' ketertarikan

mas-varakat dunia Pada sekarang

Irri yarrg sedikit barryaknya kaurn adam yang sangat mefr$$ernaii ciah raga

sepak bola. Piala,iuiiia" adaiah suatu rtoineni yang sangat berarti bagi mereka'

Garnbar 3.12 Rough Mouse Pad
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3.7.3 Francangan Produksi ldouse Pad

Fdouse pad yarrg dibuat adalah dengan menggunakarr kertas cover )'ang

dipotong bulat untuk mendapatkan bentuk mousepad. Untuk mendapatkan aias

bawahn-Va menggunakan spon -Yang di potong sesuai dengan desain mouse pad-
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3.8 Rancangan Ncte Book

-:. E. 1 Sketsa No*.e Book

Ukuran yang dibuat uniuk pembuatan note book adalah ierbilang dalam

ukuran sedang yaitu panjang 19 cni dan iebar 15 cm. Untuli desain covem5ia' tetap

nreno-r-rjgikan dan juga rnasiir inenrakai betrerapa ganrbar 
'/ 

inrage yang sudah ada'
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Garrtbar 3. i3 Sketsa l'iote Book



3 8.2 R.ough Note Book

Llntuk F*ngsin;.'a dalam pembuatan ncte book Penulis tidak mengabaikan

fulgsi ar.vai dari note book sendiri, melainkan Penuiis ingin bahr'va produk yang

sudah ada pada desain note book seialu di ingat secara reflek. Untuk pewamaan

penulis ingin memberikan keseiukan dan agar bisa berkesan dingin. Dengan

memberikan warna biru, pemilik note book tidak akan bosan ketika sedang

menuiis.
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Gambar 3.i4 Rough Note Book
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3.8.3 Rancangan Proiiuksi Note Book

Bahan - bahan yang dipakai dalam pembuatan note book adalah dengan

irienggunakan hasil yang sudah dibuat dan keinudian diprint out dengan

menggunakan kertas cover. Desain diharapkan dapat mewakili produk minuman

X-Trem sebagai produk yang akan dipublikasikan dengan menempelkan hasii

print iersebut sesuai dengan noie book y-ang sudah ada. Tetapi sebelumnya cover

iiote book aslinya harus dilepas terlebih dahulu.
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3.9 Rancangan TemPelan Kulkas

3"9.1 Sketsa Tempelan Kulkas

Tampilan dari tempelan kulkas tidak jauh berbeda dari gantungan kunci.

Bahan dan pewarnaan juga sama, culla pada media yang digunakan saja.
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Gambar 3. i 5 Sketsa Tempelan Kuikas



3.9.2 Rough Tempelan Kulkas

Tempelan kulkas adalah bentuh publihasi dari suatu produk s€perti halnya

gantungan kunci, ternpelan kulkas ini juga menggunakan logo dan rnerk dari

minuman X-trem sendiri. Ukuran di buat agak lebih besar dari ukuran logo yang

dipakai pada gantungan kunci kurang lebih panjang:0,5 cm dan lebar:0,5 cm.

Gambar 3.16 Rough Tempelan Kulkas
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3.9.3 Rancangan Prociuksi Tempelan Kuikas

Dalam pembuatan tempelan kulkas ini menggurrakan bahan logo produk X-

Trem teriebih dahulu di print out. Alas baw-ahnya menggrrnakair pembuka botol

gniuk modifikasinya agar tampak menarik tutup botol tersebut di cat sesuai

dengan warna dari produk X-Treem yaiiu warna biru mucia.



3.10 Rancangan Poster Gantung

3.10.1 Sketsa Poster Gantung

Pembuatan rancangan poster gantung bertujuan agar dapat menarik para

konsuinen akan barang yang ditan'arkan pro,Jusen. Bentuk yang unik dan desain

-yang cukup lurnayan tragUs ,Jiirarapkari dapat inenarik kotisutnetr dan rnencapai

tujuan yang diinginkan perusahaan untuk mencapai keuntungan.
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Gainbar 3. i? Sketsa Poster Garrtung
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3. i0.2 Rough Foster Gantung

Foster$entufr$yangdibuatoiehPenulis,sangatdiharapkarrdapatdi

jadikan iariasi daiam rnempublikasikan produck vang sedang di publikasikan

yaitu adalah produck mirruman x-trem . Dalam pembuatan dan ukuran -vang di

gunakan . Penulis sangat memperhatikan akan desain -vang cii buat dengan yang

ada di pasaran . Dengan panjang 42cm dan lebar 29'7'
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Gambar 3.i8 Rough Poster Gantrmg
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J.10.3 Rancangan Poster Gantung

Rancangan pembuatannya adalah agar semenarik murrgkin Penulis

sebeiumn-ya r-nengadakan stu,li ban'Jing untuk mendapatkan hasil desain -yang

matcsimal untuk pembuaian desain poster gantung ini. Penuiis menggunakan

ciesain produksi yang lainnya, untuk ukuran adalah ukuran standart -vang ada'

LTntuli desain perr-rilis sangat memperhratikan langkahJangkah dar' keharmonisan

bentuk dan wama. Untuk bentukakan dibuat kotak dan atasrrya diberi tali agar

dapat digantung.



3.11 Rancangan Kartu Undian

3. i i. 1 Sketsa Kartu Undian

Kartu undian dibuat untuh menarik minat konsumen, produsen harus

inemberikan yang terbaik. Dengan adanya kartu undian dan hadiah-hadiah yang

,Jiberikan maka kurarig iebih konsumen akan lebih tertarik akan produk tersebut.

Ukuran yang dipakai adalah panjang 5 cm dan lebar I cm.

Gambar 3.19 Sketsa Kartu Undian



3.11.2 Rough Kartu Undian

Dalam pe\\'arna&rr kali ini, desain dan warna tidak sama dengan desain yang

lairi karena Penulis ingin inenyatukair bentuk-bentuk dan image yang berupa

hadiah yang akan diperebutkan. Warna abu-abu -vang akan diiampilakan dalam

desain. Untuk bentuk, kartu undian ini akan dibuat tampiian boiak balik dengan

iikuran yang sama.

lmpiernerrtasi kartri undian.
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Gambar 3.20 Rough Kartu Undian



3.1 1.3 Perancangan Produksi Kartu Undran

kartu undian ini dibuat dengan kertas cover yang sebelumnya diprint bolak

baiik agar dapat ditempel parla setiap sisinya tetapi sebeluntrya desain tersellu'L

digunting sesuai dengan ukuran desainnya, dengan memberikan media lem patia

<iesain tersebut agar tidak lepas. Lem -vang digunakan adalah doubie tip karena

lem tersebut tidak berbentuk cair sehirrgga hasil railcangan yarrg sudah diprint

tidak iuntur.
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