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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Analisis data 

 Analisis data merupakan pencarian dan pengaturan data yang diperoleh 

dari data lapangan, wawancara dan materi lain untuk memudahkan pemahaman 

mengenai materi dalam membantu penyajian data yang ditemukan. 

4.1.1 Obyek penelitian 

 Obyek penelitian ini membahas tentang sejarah Makam Bung Karno Kota 

Blitar yang sekaligus menjadi pembahasan utama dalam pembuatan konsep dan 

analisis yang dijadikan dasar perancangan karya. 

 Makam Bung Karno Kota Blitar merupakan makam Presiden pertama R.I 

Bung Karno. Makam Bung Karno diresmikan oleh presiden kedua Republik 

Indonesia Soeharto pada tanggal 21 Juni 1979. 

4.1.2 Data Produk 

Dalam upaya peningkatan dan mempromosikan, dibutuhkan peran media 

yang dapat membantu meningkatkan citra Makam Bung Karno, dalam arti media 

promosi harus efektif salah satunya yaitu logo dan media cetak lainnya. Menurut 

Susanto (2002:70) logo terbentuk karena latar belakang kultur, produk yang 

dihasilkan, citra atau image (modern atau canggih, klasik, futuris), dan lain-lain. 

Secara umum arti logo digambarkan sebagai tanda gambar (picture mark) yang 

merupakan identitas untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau 

perusahaan maupun organisasi.  
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4.1.3 Potensi Pasar 

Logo sebuah istilah sejak awal dari bahasa Yunani logos sampai kini telah 

mengalami perkembangan pengertian yang signifikan, dari awal yang berarti kata, 

pikiran, pembicaraan, akal budi sampai berarti yang dikaitkan dengan symbol, 

citra dan semiotik (Safanayong 2009:7). 

Teori logo merupakan Identitas suatu perusahaan merupakan cerminan 

dari visi, misi suatu perusahaan yang divisualisasikan dalam logo perusahaan. 

Logo merupakan suatu hal yang nyata sebagai pencerminan hal-hal yang bersifat 

non visual dari suatu perusahaan, misalnya budaya perilaku, sikap, kepribadian, 

yang dituangkan dalam bentuk visual (Suwardikun, 2000:7).  

Dalam data penelitian ini, logo dan media promosi pendukung lainnya 

adalah berbasis sejarah dengan tujuan untuk menjadikan tempat tujuan wisata 

Kota Blitar. Sehingga khalayak masyarakat dapat  memahami sebuah hal identitas 

dan media promosi pendukung dijelaskan dengan logo dan media promosi Makam 

Bung Karno. 

 

4.2 Hasil Obervasi 

Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan pengamatan 

langsung terhadap suatu obyek dan melakukan pencatatan secara sistematis 

tentang hal-hal yang menjadi target pengamatan. 

a. Berdasarkan hasil observasi setelah berkunjung ke Makam Bung Karno, 

ditemukan data bahwa yang datang berkunjung ke Makam Bung Karno 

sebagian besar adalah orang dewasa . Untuk kalangan wisatawan remaja 
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dan mancanegara masih jarang yang datang berkunjung ke Makam Bung 

Karno. Serta kurangnya media promosi yang bersifat outdoor untuk 

menarik minat wisatawan secara luas. 

b. Dilihat dari potensi yang ada maka didapat hasil pemilihan media utama 

yaitu logo dan media promosi pendukung. Karena logo merupakan salah 

satu jenis identitas suatu tempat wisata atau perusahaan dalam bentuk 

visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan 

perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual.  

 

4.3 Hasil Wawancara 

Wawancara merupakan metode tanya jawab kepada narasumber yang 

digunakan untuk mengetahui informasi secara mendalam. Wawancara dilakukan 

pada tanggal 26 Juni 2016 dengan Bapak Juni Purnomo selaku tour guide dan 

bagian seketariat Makam Bung Karno Bapak Tarmudji dan Ibu Yeni dari 

Disporbudar Kota Blitar berikut adalah rangkuman dari data hasil wawancara : 

Makam Bung Karno merupakan makam Presiden R.I pertama. Bung 

Karno di makamkan di Kota Blitar dan di resmikan pada tanggal 21 Juni 1979 

oleh Presiden R.I kedua Bapak Soeharto. Letak Makam Bung karno terletak di 

utara Kota Blitar, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Ir. Soekarno yang berada di 

Bendogerit Kecamatan sananwetan. Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 

Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Secara 

resmi Bung Karno menjabat sebgaai Presiden R.I pada tanggal 18 Agustus 1945 

sampai 12 Maret 1967 menjabat selama 21 tahun Makam Bung Karno merupakan 
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makam Proklamator Indonesia yang bertemakan pendidikan karena disana 

terdapat perpustakaan yang cukup besar. Makam Bung Karno terdiri dari tiga 

tempat, pertama Musium Bung Karno, Makam Bung Karno dan Perpustakaan 

Bung Karno. Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestic maupun 

wisatawan mancanegara ke kawasan wisata Makam dan perpustakaan Bung 

Karno dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan jumlah 

wisatawan pada tahun 2015 mencapai 890.966 wisatawan.  

Besaran perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016 pada 

bulan Januari hingga bulan Juni saja mencapai 372.120. Peningkatan jumlah 

wisatawan cenderung fluktuatif atau tidak sama dari tahun ke tahun, namun rata-

rata peningkatan jumlah kunjungan wisata tiap tahunnya mencapai 89.210 

wisatawan. Jumlah ini menunjukan daya tarik wisata kawasan Makam dan 

Perpustakaan Bung Karno cukup positif. Jumlah kunjungan wisatawan apabila 

dilihat dari jenis wisatawan juga menunjukan pola peningkatan, baik wisatawan 

domestic maupun wisatawan mancaneara Jumlah tersebut jika dirinci lagi maka 

diketahui bahwa kunjungan wisatawan paling tinggi terdapat pada akhir pecan, 

yaitu hari sabtu dan minggu. Sedangkan dalam satu tahun, kunjungan per bulan 

paling tinggi terjadi pada bulan juni, dimana pada bulan ini bertepatan dengan 

HAUL Bung Karno sehingga terdapat banyak acara untuk mengenang jasa-jasa 

beliau, (Dinas Kominparda Kota Blitar, 2011) 

Dan diharapkan dengan logo dan media promosi ini akan memperoleh 

feedback positif yang akan mengubah pola pikir masyarakat, dan kedepannya 
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pemerintah dan masyarakat sekitar dapat turun tangan demi menjaga kelestarian 

sejarah Bung Karno. 

 

4.4 Hasil Dokumentasi 

Hasil dokumentasi yang diperoleh dari Makam Bung Karno Kota Blitar 

berupa dokumentasi foto.  

Hasil dari dokumentasi foto sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagian Luar Makam Bung karno 

 (Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Bagian Dalam Makam Bung Karno 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016)  
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Gambar 4.3 Batu Peresmian Makam Bung Karno Kota Blitar 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

4.5 Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

1. Segmentasi 

Dalam perancangan komunikasi visual Makam Bung Karno, khalayak 

sasaran atau target yang dituju adalah : 

a. Demografis  

Usia   : Anak-anak, Remaja dan Orang Tua (13 – 

                                            50 tahun). 

      Pelajar (SD, SMP, SMA, dan Mahasiswa). 

Jenis Kelamin  : Pria dan Wanita. 

Kelas Sosial  : Semua kalangan. 

b. Geografis 

Wilayah   : Kota Blitar 

Ukuran Kota  : Kecil 
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c. Psikografis 

Gaya Hidup                        : Mengacu pada masyarakat yang suka 

                                           berwisata religi, mengenang kembali 

sejarah.   

Kepribadian  : Masyarakat yang suka belajar,  

      berjiwa nasionalisme. 

2. Targeting 

Target yang dituju dari logo dan media promosi  Makam Bung Karno ini 

adalah seluruh masyarakat yang berusia 13 tahun sampai 50 tahun, khususnya 

masyarakat yang ingin mengenang tentang sejarah Makam Bung Karno di Blitar.  

3. Positioning 

Positioning merupakan strategi komunikasi yang berhubungan dengan 

bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, merek, ataupun perusahaan di 

dalam otak mereka, di dalam alam khayalnya, sehingga khalayak memiliki 

penilian tertentu (Morissan, 2010:72). Makam Bung Karno bertujuan mengenang 

sejarah nasional dan dapat dijadikan obyek wisata bernuansa pendidikan di Jawa 

Timur, khususnya di kota Blitar. Dan sebagai sarana pewarisan nilai sejarah yang 

merupakan cermin dari kebesaran bangsa Indonesia. 
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4.6 Tabel Analisis SWOT (Makam Bung Karno) 

Tabel 4.4 SWOT (Makam Bung Karno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

 

INTERNAL 

 

EKSTERNAL 

 

 

 

STRENGTH WEAKNESS 

- Berada di lokasi yang 
sangat strategis. 

- Citra Bung karno yang 
kuat dan melekat di hati 
masyarakat Indonesia 
. 
 

- Kurangnya media 
promosi. 

- Kurangnya identitas 
Makam Bung Karno. 

OPPORTUNITIES S-O W-O 

- Menempatkan Makam 
Bung Karno sebagai satu-
satunya obyek wisata 
untuk mengenang sosok 
Bung Karno 

- Menumbuhkan kesadaran 
dan jiwa nasionalisme 
terhadap sejarah Bung 
Karno. 

- Meningkatkan promosi 
melalui logo dan media 
promosi  

Memberikan wawasan 
kepada masyarakat tentang 
sejarah Bung Karno dengan 
meningkatkan citra Makam 
Bung Karno di Blitar melalui 
logo sebagai identitas.  

Memberikan wawasan  serta 
menjelaskan tentang sejarah 
singkat Makam Bung Karno 
dengan logo dan media 
promosinya. 

 

THREAT 

- Kurangnya media promosi 
untuk meningkatkan 
jumlah wisatawan. 

S-T W-T 

Menumbuhkan kesadaran 
terhadap Bung Karno dengan 
mengenalkan Makam Bung 
Karno dengan  melalui logo 
dan media promosi. 

Menciptakan identitas 
berupa logo untuk 
memperkenalkan 
menumbuhkan kesadaran 
terhadap Makam Bung 
Karno. 

Strategi Utama : Makam Bung Karno merupakan salah satu obyek wisata sejarah pertama 
makam presiden R.I yang di dalamnya terdapat museum dan perpustakaan Bung karno, tetapi 
dalam hal identitas Makam Bung Karno belum memiliki  logo dan media promosi yang baik, 
sehingga diperlukannya perancangan logo dan media promosi yang menumbuhkan kesadaran dan 
wawasan kepada masyarakat terhadap sejarah Makam Bung Karno. 
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4.7 Keyword 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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4.8      Unique Selling Preposition (USP) 

USP (Unique Selling Preposition) merupakan keunikan yang bersifat 

menjual (attractive), yang diperkirakan dapat membuat konsumen berpaling. 

Keunggulan dari Makam Bung Karno di Kota Blitar adalah terdapat di dalam 

komplek Makam Bung Karno menjadi satu, musium Bung Karno, dan 

perpustakaan Bung karno.  

4.9 Deskripsi Konsep 

Konsep untuk perancangan komunikasi visual Makam Bung Karno kota 

Blitar adalah “Superior”. Deskripsi dari “Superior” adalah menjelaskan kepada 

masyarakat bahwa Bung Karno merupakan salah tokoh pemersatu bangsa secara 

politis, kultural, dan ekonomi.  

Dalam pengertiannya, konsep “Superior” ini adalah memberikan 

gambaran terhadap sejarah di balik Makam Bung Karno yaitu kepemimpinan dan 

keunggulan.Konsep “Superior” ini bertujuan mewujudkan potensi - potensi yang 

terdapat di dalam Makam Bung Karno sebagai obyek wisata yang mendidik dan 

terdapat fasilitas yang bermanfaat serta menambah wawasan seputar sejarah Bung 

Karno di Kota Blitar. Dan melalui perancangan logo dengan konsep “Superior” 

ini diharapkan mampu menjadikan Makam Bung Karno sebagai salah satu tempat 

yang mendidik sekaligus mengenang sejarah untuk dikunjungi oleh masyarakat. 
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4.10 Alur Perancangan Karya 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4.5 Alur Perancangan Karya 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Latar Belakang 

Rumusan Masalah 

Wawancara 
Observasi 

Dokumentasi   
Studi Pustaka  

Studi Eksisting 

 

Analisis SWOT 

Keyword 

Tujuan Kreatif 
Strategi Kreatif    
a. Tagline                        
b. Tipografi          
c. Warna              e. 
d. Logo 

FINAL 
DESIGN 

Tujuan Media  
Strategi Media     
1. Billboard 

2.Poster 

3. X-banner 

4. Merchandise 

5. Maps 
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4.11 Perancangan Kreatif 

4.11.1  Tujuan Kreatif 

Logo adalah  merupakan sesuatu yang penting untuk mensosialisasikan 

dan mengundang daya tarik masyarakat terhadap Makam Bung Karno. Logo ini 

sebagai elemen utama dalam sebuah identitas yang dinilai mampu 

mengkomunikasikan potensi Makam Bung Karno dan mampu memposisikan 

dalam dunia wisata sejarah.  

Dengan terbentuknya sebuah keyword, mampu memberikan dampak 

positif kepada masyarakat dengan visualisasi yang sesuai logo Makam Bung 

Karno Kota Blitar. Keyword yang digunakan adalah Unggul atau “Superior” 

merupakan hasil dari penggabungan antara wawancara, observasi, STP, 

dokumentasi, studi pustaka, dan studi eksisting yang telah melalui proses reduksi 

seingga terbentuknya sebuah konsep “Superior” sebagai dasar dalam 

perancangan logo Makam Bung Karno untuk mengenalkan dan menumbuhkan 

kesadaran masyarakat terhadap sejarah. 

Konsep “Superior” memiliki tujuan kreatif visual yang akan diterapkan 

dengan gaya visual yang bertemakan sejarah Makam Bung Karno. Tujuan kreatif 

disetiap visual memiliki gaya penyampaian sejarah agar masyarakat tertarik serta 

paham dan berkunjung ke Makam Bung Karno Kota Blitar. 

 

4.11.2 Strategi Kreatif 

Perancangan logo Makam Bung Karno Kota Blitar ini diperlukan strategi 

kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Pesan visual 
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merupakan suatu hal yang penting dari sebuah logo agar dapat menunjukkan 

identitas dari Makam Bung Karno tersebut, sebagai salah satu obyek wisata 

sejarah di Kota Blitar dan menarik minat masyarakat akan keberadaan Makam 

Bung Karno. Maka digunakan konsep “Superior” yang akan dikemas menjadi 

logo  menggunakan gaya desain yang bertemakan sejarah. 

1. Tagline 

Menurut Rustan (2009:70) Tagline merupakan salah satu atribut yang 

terdapat dalam system sebuah identitas, berupa satu kata atau lebih yang 

menggambarkan esensi, personality maupun positioning brand. 

Dalam setiap aplikasi desain media yang akan digunakan dalam 

perancangan logo dan media pendukung lainnya akan membutuhkan Tagline yang 

akan dicantumkan ke dalam setiap pembuatan logo tersebut. Tagline yang dipilih 

untuk perancangan logo ini adalah ”Historical Superior”. Konsep tagline dengan 

kalimat “Historical Superior” memiliki arti pilihan yang tepat untuk mengenang 

sejarah. Tagline yang terpilih akan mampu memberikan persepsi bahwa Makam 

Bung karno merupakan tempat wisata yang menarik dan mendidik untuk mengisi 

waktu liburan bersama teman maupun keluarga tercinta. 

 

2. Tipografi  

Jenis tipografi yang sesuai dengan konsep “Superior” adalah jenis huruf 

Sans Serif dengan karakter font “Superhero”. Salah satu ciri huruf ini adalah 

memiliki bagian-bagian tubuh yang sama tebalnya. Karakter huruf Sans Serif 

yang rounded memiliki kesan santai, nyaman, dan menarik pada visual. Menurut 
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Kusrianto (2004:26) Sans Serif  memiliki sifat streamline, fungsional, dan 

kontemporer. 

 

    

             
 

Gambar 4.6 Tipografi ”Superhero” 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
 

Sedangkan untuk pemilihan tagline pada logo dipilih juga huruf berjenis 

sans serif  yang ditunjukan pada gambar 4.8. Font yang dipilih adalah “Century 

Gothic”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, font ini memiliji salah satu 

ciri huruf adalah memiliki bagian-bagian tubuh yang sama tebalnya. 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Tipografi ” Century Gothic” 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

3. Warna 

Pemilihan warna yang digunakan logo dan di setiap media pendukung 

Makam Bung Karno adalah sesuai dengan konsep “Superior” yang digunakan 

pada perancangan ini. Oleh sebab itu, dengan menggunakan warna-warna yang 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.,!@#$%^&* 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.,!@#$%^&* 
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menunjukan kesan “Unggul atau pemimpin (Superior)”, maka penulis 

menggunakan karakter kepemimpinan, kekuatan dan keunggulan.  

Kota Blitar yang dikenal juga dengan sebutan Koat Patria, Kota Lahar dan 

Kota Proklamator didirikan tanggal 1 April 1906. Kota Blitar, kota identik dengan 

warna merah. Bangunan, hiasan, gapura, serba merah. Warna merah ini sangat 

identik dengan warna partai Bung Karno. Warna merah diambil untuk mewakili 

ciri dari Makam Bung Karno. Warna merah memiliki makna kuat dan energy. 

(Rustan, 2013:73). 

Sebagai tempat wisata sejarah , Makam Bung Karno merupakan salah satu 

wisata sejarah yang bertemakan pendidikan di karenakan terdapat museum Bung 

karno dan perpustakaan Bung Karno di satu komplek. Warna hitam diambil untuk 

mewakili ciri dari makam yang berasosiasi pada warna berkabung dan batu yang 

berasal dari Makam Bung Karno. Psikologi warna hitam yaitu, klasik, kekuatan, 

kematian, ketiadaan. (Rustan, 2013:73). 

Makam Bung Karno memiliki karakteristik ornamen-ornamen dari 

berbagai wilayah. Rumah joglo dipilih menjadi tempat Makam Bung Karno, pintu 

depannya memiliki gapura dari kerajaan majapahit. Makam Bung Karno juga 

dikelilingi oleh banyak pepohonan yang rimbun, dan berbagai macam tanam-

tanaman. Sehingga warna hijau dirasa dapat mewakili karakteristik di dalam 

Makam Bung Karno. Psikologi warna hijau lebih netral pengaruh emosinya, 

sehingga cocok untuk tempat beristirahat. (Sanyoto, 2009:57). 
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Sehingga warna yang digunakan untuk konsep perancangan logo dan 

media promosi lainnya dapat di dominasi warna merah hijau dan hitam. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4.8 Warna Terpilih 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

4. Logo 

Pada perancangan logo Makam Bung karno ini dirancang sebuah logo 

yang terdiri dari logogram dan logotype. Perancangan ini disesuaikan dengan 

konsep “Superior” dan karakteristik Makam Bung Karno Kota Blitar. Sehingga 

nantinya tercipta logo yang mampu membantu khalayak untuk mempresentasikan 

Makam Bung Karno sebagai objek wisata sejarah yang menyenangkan. Proses 

pembuatan logogram dan logotype berangkat dari konsep “Superior” itu sendiri 

yang kemudian dijabarkan secara defisit agar mempermudah untuk melakukan 

visualisasi berupa bentuk serta garis yang merupakan dasar dari logogram Makam 

Bung Karno. 
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Untuk menentukan visual logogram yang akan dirancang untuk mewakili 

karakter Makam Bung Karno dan kesesuaiannya dengan konsep, perlu dilakukan 

proses brainstorming terhadap aspek-aspek yang dikira sesau dan dapat mewakili 

karakteristik Makam Bung karno. Adapun aspek-aspek hasil dari braintroming 

yang mampu mewakili karakter Makam Bung karno dan sesuai konsep 

“Superior” antara lain : wibawa, mengenang, peka, tegas, tumbuh, asal usul, dan 

perjuangan. Berikut adalah proses pencarian bentuk serta garis yang akan 

dijadikan logogram. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Pencarian Bentuk 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Berdasarkan proses pencarian konsep dasar dan bentuk untuk logogram, 

konsep “Superior” menghasilkan beberapa definisi yaitu peka, tumbuh, asal usul 

dan perjuangan. Yang mana keempat hal tersebut divisualisasikan menjadi bentuk 

yang dapat mewakili karakter Makam Bung Karno. Dari proses pencarian bentuk 



63 
 

 
 

dapat di ambil dari daun sukun yang dimana filosofi tanaman sukun di dapat dari 

waktu Bung Karno merancang pancasila. Daun-daun yang berjumlah lima pada 

tiap sisi kanan dan kiri melambangkan dari lima pancasila. 

Dan di kisahkan Soekarno “Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu 

hari demi hari, di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalang, 

dengan langit biru yang taka da batasnya dan mega putih yang menggelembung, 

disanalah aku duduk termenung berjam-jam. Aku memandangi samudera 

bergejolak dengan hempasan gelombangnya yang memukuli pantai dengan 

pukulan berirama”. (Sabrina Asril, Bung Karno dan Pancasila). 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Pencarian Bentuk 
Sumber : http://manfaat.co.id/manfaat-daun-sukun-kering 

 
Beberapa bentuk hasil thumbnail logogram menghasilkan bebrapa varian 

logogram dan logotype yang mengacu dari kata kunci yang telah dijelaskan pada 

paragraph sebelumnya. Berikut alternative logogram dari hasil visual yang telah 

dibuat : 
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Gambar 4.10 Alternatif skestsa Logogram  

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
 

 Sketsa alternative logogram yang terpilih di atas, dipilih melalui proses 

wawancara dengan bebrapa mahasiswa desain komunikasi visual tingkat akhir, 

kemudian dipilih satu logogram berdasarkan kriteria logo yang baik. Berikut 

sketsa logogram terpilih: 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.11 Logogram Terpilih 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
 Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pemilihan logotype dan 

penempatannya. Logotype berfungsi untuk menjelaskan logogram. Pemilihan 

jenis font pada logotype ini menggunakan font san serif dengan jenis font 

“Superhero”. Sedangkan penempatan dilakukan untuk mengetahui komposisi 

yang sesuai untuk penerapan logo Makam Bung Karno dengan 

mempertimbangkan prinsip desain yaitu kesatuan (unity), keseimbangan 

(balance), irama (ritme), dan proposi dengan baik. 

 Ditahap ini akan dibuat beberapa komposisi penggabungan antara 

logogram dan logotype menjadi beberapa alternative. Alternatif yang telah dibuat 

selanjutnya akan dipilih salah satu berdasarkan kompoisi logo yang tepat dan 

melalui asil wawancara kepada beberapa mahasiswa desain komunikasi visual 

tingkat akhir. Berikut alternative penempatan dan kompoisi logotype: 
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Gambar 4.12 Alternatif Komposisi Logo 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Sketsa alternative logotype yang terpilih di atas, dipilih melalui proses 

wawancara dengan bebrapa mahasiswa desain komunikasi visual tingkat akhir, 

kemudian dipilih satu logotype berdasarkan kriteria logo yang baik. Berikut sketsa 

logotype terpilih: 
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Gambar 413 Logotype Terpilih 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
4.12. Perancangan Media 

4.12.1 Tujuan Media 

 Tujuan dari penggunaan media adalah untuk mencapai efektivitas 

informasi kepada target audiens yang dituju berdasarkan tiga aspek yaitu 

jangkauan (reach), ftekuensi (frequency), dan kesinambungan (continuity). 

Dibutuhkan beberapa media yang disesuaikan dengan sasaran atau segmentasi 

yang dituju untuk aktivitas Makam Bung Karno, agar menimbulkan suatu 

kesatuan komunikasi dan visual. Tujuan media yang digunakan memilliki sasaran 

berkesinambungan dengan lokasi mediam frekuensi media dan jangakauan media, 

sehingga diharapkan pengguanaan media yang dipilih tepat pada sasaran audiens 
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yang dituju. Target audiens Makam Bung karno yang dituju seseorang berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan, memilki rentang usia 13-50 tahun, memiliki 

semua tingkatan ekonomi, atas, menengah, dan bawah. Berstatus pendidikan SD 

sampai Perguruan Tinggi. Memiliki psikografis yang tertarik dengan wisata 

sejarah. 

4.12.2 Strategi Media  

 Strategi dalam penggunaan dan pemilihan media penting dilakukan. 

Didalam strategi media ditetapkan pemilihan media yang akan digunakan untuk 

Makam Bung karno, berupa media cetak. Pemilihan media disesuaikan dengan 

target pasar yang dituju, sehingga didapatkan efektivitas komunikasi terhadap apa 

yang ingin disampaikan di dalam Makam Bung Karno. Promosi yang dilakukan 

secara mix media dengan menggunakan beberapa media yaitu, billboard, poster, 

x-banner, dan merchandise. Berikut alternatif desain dan penjelasan media yang 

digunakan:  

a. Billboard  

1) Alasan Pemilihan Media  

Alasan pemilihan media ini karena billboard memiliki ukuran yang relatif 

besar dan biasanya berada di tempat-tempat umum dan di pusat keramaian, 

memungkinkan media ini mudah dikenali dan menarik perhatian khalayak di 

sekitarnya. Billboard memiliki sifat lifetime yang relatif lama dan memerlukan 

pembiayaan yang relatif murah karena berlaku selama satu tahun untuk sekali 

kontrak atau pembayaran. Kemudian billboard juga memiliki exposure yang 
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berulang bagi pengguna jalan yang melewatinya di lokasi-lokasi strategis seperti 

perempatan jalan raya.  

2) Penempatan Media  

Media billboard ini nantinya akan ditempatkan di Jalan Tanjung, Kota 

Blitar. Karena letaknya yang strategis dan merupakan jalan utama keluar masuk 

Kota Blitar dari Kediri dan Tulungagung. Selain itu, merupakan rute jalan jika 

ingin menuju ke pusat Kota Blitar. Peletakan ini juga mempertimbangkan 

exposure pesan yang disampaikan kepada khalayak yang melewati jalan utama 

tersebut.  

3) Konsep Desain   

Pada desain media billboard, akan dimunculkan visualisasi logo utama, tagline  

dan menggunakan foto-foto Makam Bung Karno dengan komposisi yang 

mendominasi dengan tujuan agar menjadi point of interest.  
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4) Alternatif Sketsa    

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Alternantif Sketsa 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
b. Poster  

1) Alasan Pemilihan Media  

 Alasan pemilihan media ini bertujuan untuk memperkenalkan Makam 

Bung Karno sebagai tempat wisata sejarah yang menarik dan memberikan 

penjelasan sekilas tentang Makam Bung Karno.    

2) Penempatan Media  

  Poster akan diletakkan di sekolah-sekolah, tempat umum seperti statiun, 

bandara, terminal, biro perjalanan dan tempat-tempat wisata yang ada di Kota 

Blitar  

3) Konsep Desain  
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Untuk konsep yang digunakan pada poster ini menggunakan konsep yang  

telah ditentukan sebelumnya yaitu “Superior” dengan penggunaan ilustrasi foto 

dan penambahan elemen estetis untuk menarik perhatian audien agar mau 

membaca informasi yang ada di dalam poster. Selain itu terdapat logo dan tagline 

sebagai pesan utama dari poster Makam Bung Karno.     

4) Alternatif Sketsa    

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Alternatif Sketsa    
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
 

c. X-Banner  

1) Alasan Pemilihan Media  

  Alasan pemilihan media ini karena salah satu media yang menarik karena 

dapat menyampaikan atau memberikan informasi secara singkat dan kegiatan 

yang dilakukan.   
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2) Penempatan Media  

  X-Banner diletakkan di bagian atau tempat-tempat yang strategis di dalam 

Makam Bung Karno seperti di dekat pintu masuk, di ruang informasi atau 

seketariat dan di toko sauvenir serta dapat diletakkan ketika mengikuti pameran-

pameran.  

3) Konsep Desain  

Konsep yang diterapkan pada X-banner sama seperti konsep pada poster 

yaitu dengan ilustrasi foto dan elemen grafis dengan tetap menonjolkan 

karakteristik dari Makam Bung Karno melaui logo dan taglinenya. Selain itu juga 

terdapat informasi tentang Makam Bung Karno dan kegiatan yang sedang 

dilakukan.    

4) Alternatif Sketsa    

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Alternatif Sketsa    
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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d. Marchendise  

1) Alasan Pemilihan Media  

  Alasan pemilihan media ini karena marchendise merupakan salah satu 

media yang sangat efektif yang dapat menjadi cinderamata sebagai pengingat dan 

kenang-kenangan wisatawan setelah berkunjung ke Makam Bung Karno. Selain 

itu, dapat juga sebagai hadiah ucapan terima kasih karena telah meluangkan 

waktunya untuk datang dan mengenang Bung Karno. Beberapa jenis marchendise 

yang akan dibuat berupa: Botol minuman, mug, notebook, , dan pin.  

2) Penempatan Media  

 Untuk penempatan marchendise ini nantinya dapat ditempatkan di pusat  

oleh-oleh yang ada di Makam Bung Karno. Selain itu dapat disebarkan melalui 

even-even yang diikuti untuk mempromosikan Makam Bung Karno.  

3) Konsep Desain  

 Marchendise yang akan dibuat untuk Makam Bung Karno didesain 

dengan mengacu pada konsep “Superior” yang telah ditentukan. Pemilihan warna 

dan elemen pendukung disesuaikan dengan warna logo yang ada.  
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4) Alternatif Sketsa 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Alternatif Sketsa    
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
4.13 Estimasi Biaya Media 

No. Jenis 
Media 

Ukur
an 

Jumlah 
Produk 

Harga Estimasi Biaya Jasa 

1 Billboard 3m x 
5m 

1 Rp.2.000.0
00 

Per bulan 

Rp.2.000.000 
Per bulan 

Rp.1.000.000 

2 Poster 29.7c
m x 

42cm 

50 Rp.3.000 Rp.150.000 Rp.500.000 

3 X Banner 160x
60cm 

2 Rp.60.000 Rp.120.000 Rp.150.000 

4 Mug - 50 Rp.25.000 Rp.1.250.000 Rp.200.000 

5 Blocknote A5 500 Rp.4.000 Rp.2.000.000 
 

Rp.500.000 

6 Pin - 50 Rp.1.000 Rp.50.000 - 

7 Botol  1 Rp. 45.000 Rp. 45.000 - 

Jumlah Rp.5.615.000 Rp.2.350.000 
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Gambar 4.18 Tabel Estimasi Biaya 
 

4.5 Implementasi Desain 

 Implementasi desain membahas mengenai proses produksi dan 

implementasi media promosi Pulau Mengare sesuai dengan konsep yang telah 

didapatkan yaitu “Superior”. Dimana desain yang dibuat yaitu desain yang 

simple namun terlihat unggul dan memimpin. 

a. Logo 

Sketsa alternative logogram yang terpilih di atas, dipilih melalui proses 

wawancara dengan Ibu Yani sebagai yang mewakili Disporbudar Kota Blitar, 

kemudian dipilih satu logogram berdasarkan kriteria logo yang baik. Berikut 

logograme terpilih: 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.19 Logo terpilih    

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
 

Jumlah Total Rp. 7.965.000 
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 Bicara logo pasti ada ketentuan yang biasa disebut GSM (Graphic 

Standard Manual). Graphic Standard Manual adalah ketentuan logo yang sudah 

ditetapkan untuk diberlakukan kepada keseluruhan penggunaan logo. Terdiri dari 

Logo Grid, Signature Elements, Symbol and Graphic, Minimum Size with 

Brandline, Primary Signature without Brandline, Minimum Clear Space, Colour 

Guide – Full Colour Versions, Colour Guide – Single Colour Versions, 

Background Colours – Preferred Colours, Background Colours – Signature 

Colours, Background Colours – Full Colour Signature, Background Colours – 

Single Colour Signature (Blue), Incorrect Usage, Colour Palette, Typeface, 

Logotype & Brandline, Logotype & Brandline Colours 

 

1) Logo Grid 

 

Gambar 4.20 Logo grid 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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 Pada gambar 4.26 adalah Logo Grid dari Makam Bung Karno, dimana 

Logo Grid merupakan suatu ketentuan berdasarkan ukuran agar dapat terbaca 

dengan baik saat diaplikasikan pada media lainnya. Selain itu logo grid digunakan 

untuk mengetahui skala ukuran logo dalam centimeter. Logo grid Makam Bung 

Karno memiliki ukuran 20cm x 24cm, yang masing-masing sisi memiliki ukuran 

grid yaitu 2 cm. 

 

2) Signature Elements 

 

Gambar 4.21 Signature Elements    
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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3) Symbol and Graphic 

 

Gambar 4.22 Symbol & Graphic    
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
 

4) Minimum Size with Brandline 

    

Gambar 4.23 Minimum Size    
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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5) Primary Signature without Brandline 

 

Gambar 4.24 Primary Signature without Brandline 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
6) Minimum Clear 

   

Gambar 4.25 Minimum Clear Space 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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7) Colour Guide – Full Colour Versions  

 

Gambar 4.26 Full Colour Versions 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
 

8) Colour Guide – Single Colour Versions 

 

Gambar 4.27 Single Colour Versions 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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9) Background Colours – Preferred Colours 

 

Gambar 4.28 Preferred Colours 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
10) Background Colours – Signature Colours 

 

Gambar 4.29 Signature Colours 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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11) Background Colours – Full Colour Signature 

 
 

Gambar 4.30 Full Colour Signature 
SketsaSumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
 

12) Background Colours – Single Colour Signature 
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Gambar 4.31 Single Colour Signature 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
 
 

13) Incorrect Usage 
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Gambar 4.32 Incorrect Usage 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
 

14) Colour Palette  
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Gambar 4.33 Colour Palette 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
15) Typeface 
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Gambar 4.34 Typeface 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
 

16) Logotype & Brandline 

 

 

Gambar 4.35 Logotype & Brandline 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
 

17) Logotype & Brandline Colours 
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Gambar 4.36 Logotype & Brandline Colours 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
 

a. Billboard 

Pada media Billboard ditampilkan foto landscape Makam Bung Karno 

dengan halaman Makam Bung karno.  Diatas terdapat Tagline untuk 

mengajak wisatawan dengan bahasa persuasif. Pada bagian atas kanan 

terdapat Logo Makam Bung Karno sendiri. Billboard ini dirancangan dengan 

perbandingan 1:100 dan bila diperbesar atau diperkecil perubahan desain 

dilakukan di keseluruhan elemen desain yang ada. Billboard ini dapat di 

gunakan di jalan Tanjung  dan jalan Soekarno yang dimana letak dari 

billboard itu dapat dilihat dari orang melintasi antar kota maupun Blitar dan 

billboard menuju tempat Makam Bung Karno. 
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Gambar 4.37 Billboard 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

  Selain mempromosikan wisata Sejarah, wisatawan juga diajak untuk 

mengenang di Makam Bung Karno. Diharapkan akan tertarik ketika melihat 

Billboard ini, sehingga akan ikut melestarikan dan menjaga warisan sejarah 

yang ada. 

 

b. Poster 

 Pada gambar 4.38 Desain Poster sama dengan Billboard yang menggunakan 

Fotografi, dengan menggunakan warna yang tetap mengacu pada konsep. 

Dibagian atas terdapat Tagline dan dibagian atas kanan terdapat Logo dan 
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alamat situs sosial media Makam Bung Karno yang bisa diakses oleh calon 

wisatawan yang ingin memperoleh informasi tentang Makam Bung Karno. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Poster 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 
c. X Banner 

X Banner digunakan untuk menunjukkan lebih detail Makam Bung Karno 

melalui sebuah pesan visual yang akan menarik minat calon wisatawan. X 

Banner ditempatkan pada sebuah event pariwisata dan ditempatkan di Dinas 

Pariwisata Blitar. 
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Gambar 4.39 X-Banner 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
 

 
a. Pin 

Desain pin menggunakan logo Makam Bung Karno dengan warna hijau 

merah dan hitam putih. 
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     Gambar 4.40 Desain Pin 
      ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
b. Mug 

Desain mug menggunakan dasar logo yang memang ditetapkan agar audience 

mengingat bahwa merchandise mug ini berasal dari Makam Bung Karno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.41 Desain Mug 
   ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
 

c. Botol Minum 

Warna botol menggunakan warna dasar putih, dengan gambar logo 

berwarna hijau dan merah agar dasar background botol dan logo asli tidak 

kontras maka desain dibuat berwarna putih.  
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   Gambar 4.42 Botol Minum 
   ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 

 
d. Notebook 

Notebook menggunakan warna dasar putih, dengan gambar logo berwarna 

dan logo asli tidak kontras maka desain dibuat berwarna putih.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Gambar 4.43 Botol Minum 

   ( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 ) 
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