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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang tahapan rancangan selama 

kerja praktik di PT. Suara Mitra Simpati, berdasarkan permasalahan yang telah 

diuraikan yaitu merancang media promosi berupa company profile S2 Cleaning 

sebagai klien PT. Suara Mitra Simpati.  

 Permasalahan yang timbul pada S2 Cleaning yaitu  perlunya media 

promosi yang dapat  menjadi marketing tool sebagai media presentasi singkat 

tentang profil, visi misi dan jasa yang ditawarkan bagi konsumen. Sehingga dapat 

mendukung perusahaan untuk mempromosikan jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen. Media promosi yang dirancang adalah berupa compay profile dalam 

bentuk cetak.  

 Berikut adalah deskripsi tentang tahapan perancangan company profile 

S2 Cleaning pada klien PT. Suara Mitra Simpati.  

 

4.1 Pengumpulan Data 

 Pada tahap awal ini, penulis menerima brief yang telah diberikan oleh 

pihak S2 Cleaning yang mana brief ini mengenai apa saja yang diinginkan S2 

Cleaning, apa yang ingin ditampilkan, apa yang ingin dihindari, dan lain 

sebagainya dalam company profile. Seperti dari segi layout, warna dan tipografi. 

 Dilanjutkan mencari data dengan melakukan sesi tanya jawab atau 

wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dengan S2 Cleaning yang 

merupakan klien dari PT. Suara Mitra Simpati dan pembimbing kerja praktek. 
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 Setelah melakukan wawancara ini dapat diketahui bahwa S2 Cleaning 

membutuhkan desain media promosi berupa company profileyang menarik yang 

mampu menginformasikan visi, misi dan jasa yang di tawarkankepada konsumen. 

Dari hasil brief dan wawancara diperoleh data-data yang dibutuhkan untuk 

dimaksukan kedalam company profile yang akan dirancang, antara lain : 

1. Profil perusahaan 

2. Komitmen perusahaan 

3. Waktu operasional pengerjaan kebersihan 

4. Fasilitas yang disediakan 

5. Ruang lingkup kerja dari perusahaan 

6. Manfaat yang didapat bila bekerjasama dengan perusahaan 

7. Sistem yang digunakan oleh perusahaan 

 

 Tahap selanjutnya adalah melakukan observasi. Dalam langkah ini 

penulismelakukan analisis terhadap profil perusahaan S2 Cleaning dan 

membandingkan serta mengamati desaincompany profileperusahaan lain yang 

bergerak dibidang yang sama yakni bidang cleaning service. 

 Juga diperlukan referensi mengenai desain company profile yang kreatif 

dan menarik dari beberapa contoh di internet. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

konsep seperti apa yang mewakili karakteristik S2 Cleaning dan dapat 

diaplikasikan pada desain company profile ini.. 
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4.2 Proses Desain 

 Dalam tahapan ini, merupakan langkah awal dari bentuk visualisasi 

desaincompany profile. Hal ini membutuhkan tahapan proses kreatif, yaitu : 

 

4.2.1 Konsep 

 Konsep merupakan dasar utama yang digunakan sebagai acuan dalam 

perancangan sebuah desain.Dari hasil data yang didapatkan melalui metode-

metode yang telah dilakukan, maka terbentuklah konsep untuk perancangan 

desain company profile sesuai dengan visi misi, warna identitas yang dipakai 

perusahaan, serta data-data lain yang diperlukan dalam penentuan konsep. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Penentuan Konsep 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 
 

 

Briefing Wawancara Observasi Profil 
Perusahaan 

Image yang  
Diinginkan 

Konsep 
Desain 

SIMPLE CLEANNESS 
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 Dari keterangan bagan diatas, dapat kita lihat bahwa konsep perancangan 

company profile untuk S2 Cleaningyaitu “Simple Cleanness”diperoleh 

berdasarkan hasil briefing,  wawancara dan observasi serta pengumpulan data-

data lainnyayang kemudian disimpulkan menjadi satu konsep desain. Konsep ini 

yang akandijadikan sebagai patokan untuk seluruh perancangan dari company 

profile. 

 

1. Simple 

 Simple adalah upaya penyederhanaan desain sehingga objek dan elemen 

yang digunakan hanyasedikit untuk membuat khalayak dapat fokus dan 

tersampaikan isi pesan dalamdesain. 

 Konsep simple dalam pembuatan desain company profile S2 Cleaning 

dipilih sesuai dengan keinginan pihak perusahaan agar khayak dapat mengetahui 

semua informasi tentang S2 Cleaning melalui desain company profile yang 

sederhana namun tetap menarik dan mudah dibaca. 

 Konsep simple yang digunakan dalam company profile ini terlihat dari 

sisi layout yang digunakan dan bentuk company profile yang digunakan yaitu 

berupa desain company profile dengan model tiga lipatan. Dalam desain company 

profile ini tidak banyak menggunakan banyak bidang-bidang yang rumit dan 

hanya menggunakan lengkungan-lengkungan dan lingkaran untuk 

menggambarkan dari kosep simple itu sendiri.  
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2. Cleanness 

Konsep cleanness dipilih berdasarkan karakteristik perusahaan yang 

ingin dipandang sebagai perusahaan penyedia jasa kebersihan yang berkualitas 

dengan pelayanan yang ramah dan peduli terhadap kebutuhankonsumen. 

Cleanness mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju kepada 

sifat kebersihan. Konsep cleanness yang digunakan dalam company profile ini 

terlihat dari warna yang digunakan. Dalam desain company profile ini warna 

yang dipilih adalah warna hijau dan putih. Warna hijau dan putih dipilih 

berdasarkan atas permintaan dari pihak S2 Cleaning dan diharapkan warna 

tersebut dapat menggambarkan karakter dari perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa kebersihan.  

 

4.2.2 Layout yang Digunakan 

 Berdasarkan konsep perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka layout yang digunakan dalam company profile sangat sederhana. Bentuk 

company profile yang digunakan adalah dengan bentuk tiga lipatan.  

 
 

Gambar 4.2 Company Profile Cetak dengan Tiga Lipatan 
Sumber : www.simplestudioonline.com, 2015 

http://www.simplestudioonline.com/
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 Oleh karena itu, layout yang digunakan dalam company profile ini 

dengan bermain tata letak teks, headline, dan peletakan semua unsur elemen grafis 

sesuai karakter S2 Cleaning. Sehingga jenis layout yang cocol adalah 

menggunakan layout jenis copy heavy layout. 

 

Gambar 4.3 Contoh Layout Menggunakan Jenis Copy Heavy Layout 
Sumber : mir-s3-cdn-cf.behance.net, 2015 

 
 

 Copy Heavy Layout yaitu layout yang tata letaknya mengutamakan pada 

bentuk copy writing (naskah iklan) atau dengan kata lain komposisi layout nya di 

dominasi oleh penyajian teks (copy). Namun seluruh gambar dan grafis penunjang 

ditata sedemikian rupa sehingga tidak terkesan penuh yang dapat menimbulkan 

efek tidak komunikatif dan membingungkan konsumen.  

 

 

 

 

 

https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/
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4.2.3 Warna yang Digunakan 

 Sesuai dengan image yang ingin ditampilkan dan sesuai dengan konsep 

desain, maka pemilihan warna dalam desain company profile ini lebih didominasi 

dengan warna hijau dihampir seluruh elemen desain. Selain itu, warna putih juga 

digunakan untuk warna dasar dari layout company profile ini. 

 Pemilihan warna hijau dan putih ini mewakili karakter dari S2 Cleaning 

sebagai perusahaan penyedia jasa kebersihan yang menyenangkan, profesional 

dan berkualitas. Warna hijau melambangkan keberuntungan dan kesejukan dan 

warna putih melambangkan kesucian dan kebersihan. Sedangkan menurut 

Surianto Rustan (2009), sifat yang ditimbulkan oleh warna hijau adalah 

kecerdasan tinggi, kesuburan, lingkungan hidup, abadi, pembaruan, pertumbuhan, 

kesehatan, tenang dan kreatif. Untuk warna putih adalah rendah hati, suci, netral, 

bersih, kebenaran, damai, simpel, aman kehidupan dan harapan. 

 

Gambar 4.4 Warna-Warna Yang Digunakan 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Untuk warna hijaunya, penulis menggunakan tiga jenis warna hijau. 

Hijau yang pertama menggunakan C= 90 M=34 Y=96 K=26 . Untuk warna hijau 

mudanya menggunakan C= 84 M=15 Y=97 K=2. Warna hijau yang lebih muda 

menggunakan C= 62 M=9 Y=68  K=0 . Tentunya warna putih menggunakan  

CMYK=0 yaitu C= 0 M=0 Y=0  K=0. 
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 Sehingga perpaduan warna hijau dan warna putih tersebut dapat 

mewakili visi dan misi serta karakter dari S2 Cleaning dan pelayanan jasa yang 

ditawarkan oleh S2 Cleaning. 

 

4.2.4 Tipografi yang Digunakan 

 Dalam desain company profile, tipografi sangat berperan penting salah 

satu unsur yang wajib ada dan juga merupakan  elemen yang paling sering dipakai 

untuk melengkapi suatu desain company profile. Pemilihan tipografi yang benar 

dalam company profile membantu menyampaikan informasi yang ingin 

disampaikan secara tepat. Untuk itu, perlu adanya pemilihan tipografi dan font  

yang sesuai dalam desain company profileS2 Cleaning. Sehingga akan 

menciptakan kesan profesional serta menunjukkan kualitas dari jasa yang 

ditawarkan oleh S2 Cleaning dan lebih dikenal oleh masyarakat. 

Gambar 4.5 Font Sans Serif 
Sumber : www.indonesiaprintmedia.com, 2015 

 

 Jenis tipografi yang digunakan dalam perancangan company profile ini 

adalah “Sans Serif” karena bersifat fungsional, sederhana dan mudah dibaca. 

Selain itu jenis font ini juga dianggap mampu mewakili era modernisme. Contoh 

font yang digolongkan kepada sans serif adalah: Helvetica, Arial, Futura, Avant 

Garde, Bitstream Vera Sans, Century Gothic dan lain sebagainya 

http://www.tatawarna.net/
http://www.indonesiaprintmedia.com/
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Gambar 4.6 Font Arial 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 
 

 Untuk jenis font yang digunakan dalam perancangan menggunakan font 

“Arial”. Jenis font ini dianggap paling cocok dengan layout desain yang telah 

ditetapkan karena font ini memiliki bentuk tampilan tidak kaku yang tidak tebal 

dan tidak tipis namun tetap terlihat tegas sehingga para konsumen masih bisa 

membaca informasi yang diberikan dengan jelas. 

   

4.2.5 Penentuan Software 

 Dalam sebuah perancangan desain penting untuk dilakukan penentuan 

software yang  tepat untuk digunakan dalam perancangan company profile cetak 

S2 Cleaning. 

 Dalam pembuatan desain company profile S2 Cleaning, penulis  

menggunakan software Adobe Illustrator CS 6. Adobe Illustrator CS 6 merupakan 

software editor grafik yang berbasis pada vektor. Dalam perancangan ini software 

Adobe Illustrator CS6digunakan untuk mengkomposisikan objek-objek yang akan 

digunakan hingga mentransfer objek yang berupa format vector menjadi file siap 

cetak yaitu jpeg.  
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4.2.6 Referensi Desain 

 Setelah menemukan kata kunci konsep desainnya, maka hal yang 

dilakukan penulis selanjutnya adalah mencari referensi. Mencari referensi 

merupakan hal yang wajar karena desain bukan hanya membuat sesuatu yang 

benar-benar baru tetapi desain dapat merancang kembali sesuatu yang ada sesuai 

dengan keinginan klien, sehingga pencarian desain melalui referensi sangatlah 

dibutuhkan sebagai acuan desain yang dibuat akan seperti apa. 

 Referensi yang penulis pilih dan dianggap cocok untuk acuan desain 

company profile  S2 Cleaning adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.7 Referensi Desain 1 
Sumber : Shutterstock.com, 2015 
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 Namun untuk menggambarkan kesan simple dari konsepnya, penulis 

akhirnya menggabungkan dengan dengan referensi lain yang lebih simple dari 

sebelumnya namun tetap menggunakan acuan yang sama yaitu berupa 

lengkungan.   

 

 

 
Gambar 4.8 Referensi Desain 2 

Sumber : freepict.com 
 

 Dari referensi kedua ini lebih menggambarkan kesan simple dan bersih. 

Hal itu terlihat dari tidak banyaknya bidang yang dimasukkan dalam desain 

company profile tersebut.  

 Dari sekian banyak referensi yang penulis cari dan sesuai dengan konsep 

dan karakteristik perusahaan maka terpilihlah beberapa referensi yang penulis 

anggap dapat menjadi acuan dalam mendesain company profile dari S2 Cleaning. 
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4.3 Hasil Desain 

 Berikut adalah hasil perancangan company profile S2 Cleaning yang 

telah dibuat : 

 

 
 

Gambar 4.9 Hasil Desain Company Profile 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Hasil perancangan company profile ini berdasarkan brief dan data-data 

yang didapat serta konsep desain yang telah ditentukan sebelumnya yaitu “simple 

cleanness”. Serta dari referensi-referensi yang penulis gunakan sebagai acuan 

dalam pengerjaannya. Desain company profile menggunakan jenis tiga lipatan 

dengan ukuran 15 cm x 20 cm. Menggunakan warna dominan hijau dan putih 

serta menggunakan layout Copy Heavy Layout yang memasukkan semua 

informasi dari S2 Cleaning.   
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4.3.1 Desain Cover  

 

Gambar 4.10 Desain Cover 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Pada gambar 4.10 ini merupakan desain halaman muka yang digunakan 

sebagai halaman perantara ketika akan memasuki company profile. Pada halaman 

ini terdapat logo dari S2 Cleaning dan gambar dua orang cleaning service yang 

siap memberikan jasa dari S2 Cleaning yaitu jasa kebersihan.  

 Dibagian pojok cover company profile, terdapat nama dan nomor telepon 

dari S2 Cleaning bagi audience yang tertarik untuk menggunakan jasa yang 

ditawarkan oleh S2 Cleaning setelah mereka membaca semua informasi yang 

dipaparkan di dalam company profile. 
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4.3.2 Desain Halaman Profil Perusahaan  

 

Gambar 4.11 Desain Halaman Profil Perusahaan S2 Cleaning 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Desain halaman ini merupakan halaman yang berisi profil S2 Cleaning. 

Dengan membaca halaman ini, audience diharapkan dapat mengetahui secara 

tersirat visi dan misi dari S2 Cleaning.Di sini juga berisi tentang informasi latar 

belakang dan tujuan didirikannya S2 Cleaning. Pada halaman ini juga terdapat 

alamat dan nomor telepon dari S2 Cleaning. Desain gambar 4.4 juga akan mejadi 

desain cover belkang untuk company profile ini.  
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4.3.3 Desain Halaman Komitmen Perusahaan 

 

Gambar 4.12 Desain Halaman Komitmen Perusahaan 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Di bagian ini dijelaskan mengenai komitmen dari S2 Cleaning. 

Diantaranya Selalu memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan klien 

dalam hal kebersihan, dengan terus konsisten melakukan tugasnya secara 

profesional, cepat dan tepat. Hal itu digambarkan dengan gambar seorang clening 

service yang sedang membersihkan lantai dengan peralatan yang lengkap. 
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4.3.4 Desain Halaman Waktu Opersional Perusahaan 

 

Gambar 4.13 Desain Halaman Waktu Opersional Perusahaan 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Pada gambar 4.13 merupakan desain halaman wakttu operasional serta 

fasilitas yang disediakan oleh dari S2 Cleaning. Di bagian ini dijelaskan tentang 

jenis kegiatan pembersihan dilakukan sesuai jam kerja kantor ataupun instansi 

yang bersangkutan. Desain halaman dibuat se-simple mungkin dengan gambaran 

para cleaning servise S2 Cleaning siap dengan semua peralatan kebersihannya.  



61 
 

 
 

4.3.5 Desain Halaman Ruang Lingkup Perusahaan 

 

Gambar 4.14 Desain Halaman Ruang Lingkup Perusahaan  
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Di bagian halaman ini dijelaskan tentang ruang lingkup dari tugas 

cleaning service S2 Cleaning. Desain pada halaman ini tidak memasukkan 

gambar karena sesuai dengan brief yang telah diberikan untuk menyampaikan 

semua yang dapat dilakukan oleh para cleaning service dari S2 Cleaning. Namun 

penulis berusaha memberikan point-point agar para pembaca tidak merasa 

kesulitan dalam memahami informasi tersebut.  
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4.3.6 Desain Halaman Manfaat Serta Sistem yang Digunakan 

 

Gambar 4.15 Desain Halaman Manfaat Serta Sistem yang Digunakan 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Pada halaman ini akan dijelaskan tentang manfaat yang didapatkan 

apabila menggunakan jasa dari S2 Cleaning. Serta dijelaskan tentang sistem 

keerja yang diterapkan oleh S2 Cleaning. Desain halaman ini masih menampilkan 

para cleaning servise yang tengah membersihkan ruangan dan kepuasan yang 

akan didapatkan para klien bila menggunakan jaa dari S2 Cleaning. 

  



63 
 

 
 

4.3.7 Implementasi Karya 

Berikut adalah hasil keseluruhan dari perancangan yang telah dibuat. 

 

Gambar 4.16 Desain Bagian Luar Company Profile 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Gambar 4.16 merupakan desain bagian luar dari company profile ini. 

Pada bagian luar ini terdapat tentu saja cover muka sebagai pembuka dari 

company profile kemudian terdapat profil perusahaan S2 Cleaning  sebagai cover 

belakang bilamana company profile ini ditutup dan dilipat. Sedangkan untuk 

halaman komitmen perusahaan dapat dibaca setelah membuka halaman cover 

muka di bagian depan. 
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Gambar 4.17 Desain Bagian Dalam Company Profile 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 Gambar 4.17 merupakan desain company profile bagian dalam. Pada 

bagian ini terdapat tiga halaman, yaitu halaman waktu operasional perusahaan, 

fasilitas yang ditawarkan, ruang lingkup dari jasa yang ditawarkan oleh S2 

Cleaning, Manfaat bekerjasama dengan S2 Cleaning hingga sistem kerja yang 

digumakan oleh S2 Cleaning. 

 Desain company profile ini bisa dilihat dan dibaca kapanpun dan 

dimanapun. Ukuran dari company profile ini yang tidak terlalu besar namun dapat 

memuat semua informasi mengenai profil perusahaan dan jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan. 


