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ABSTRAK 

 

PT. Integrasi Media Nusantara (IMAN) adalah perusahaan Teknologi Informasi 

yang didirikan  di Surabaya  sebagai penyedia layanan berbasis ICT (Information 

& Communication Technology). 

PT. Integrasi Media Nusantara telah diberi kepercayaan untuk menata dan 

mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi di berbagai Perusahaan. 

Beragamnya proses bisnis yang digunakan oleh berbagai perusahaan tersebut 

membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan kompeten di bidangnya. Update 

teknologi terkini mutlak dibutuhkan untuk mendukung proses implementasi 

tersebut agar dapat lebih efisien,efektif dan tepat sasaran. 

Tujuan dari desain media promosi PT. Integrasi Media Nusantara (IMAN) adalah 

untuk Meningkatkan nilai jual dengan menggunakan media sosial ataupun media 

cetak sebagai prantara khususnya katalog. Dengan mengubah desain layout pada 

desain tersebut PT IMAN sebagai perusahaan IT kini akan menjadi lebih mudah 

di ingat dan dikenal. 

 

Kata kunci :Perancangan Media Promosi, Media Cetak, Katalog 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sehubungan dengan makin pesatnya arus perkembangan informasi dalam 

Era Globalisasi yang menyebabkan semakin berkembangnya teknologi informasi 

dewasa ini peran dari teknologi amat besar di karenakan dengan terus berputarnya 

informasi dalam kehidupan sehari-hari. demi lancarnya aliran informasi yang 

ingin diberikan kepada konsumen yang ingin lebih tahu mengenai sebuah 

perusahaan maka dibuatlah, sebuah company profile yang didalamnya berisikan 

data-data mengenai perusahahaan yang bersangkutan pada dasarnya, company 

profile ini dapat disebut sebagai salah satu media informasi yang tentunya 

dibutuhkan bagi para pelanggan perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini 

company profile sangatlah tepat disebut sebagai media informasi bagi pelanggan. 

Tentunya company profile ini bukan hanya bagi pelanggan, namun juga dapat 

sebagai media informasi bagi para investor yang ingin menanam modal usaha 

dalam perusahaan bersangkutan.  

PT. Integrasi Media Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

IT bertempatan di surabaya yang kurang memaksimalkan tampilan dalam 

menggarap company profile berupa katalog. Meskipun perusahaan ini sudah 

mempunyai katalog yang mempromosikan produknya, namun hasilnya masih 

kurang dan itu yang menyebabkan kurang optimalnya media promosi yang di 

gunakan untuk menarik pelanggan.  Oleh karena itu perancangan katalog 
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company profile yang baru sangat di perlukan oleh PT.Integrasi Media Nusantara 

demi meningkatkan promosi perusahaan ke pelanggan.  

Dari permasalahan sebelumnya company profile memiliki peranan cukup 

penting bagi sebuah perusahaan yang melakukan business to business karena 

dapat mempresentasikan visi dan misi perusahaan atau apa yang ingin ditawarkan 

kepada konsumen. Selain itu manfaat lain dari company profile sebagai sarana 

presentasi adalah dapat mempersingkat pertemuan sehingga klien tidak perlu 

bertanya secara detail tentang profil, visi, dan misi perusahaan secara langsung. 

Company profile adalah gambaran tentang perusahaan. bisa di anggap mewakili 

perusahaan kepada public sehingga tidak perlu bersusah payah untuk mencari 

informasi suatu perusahaan (Kriyantono, 2008.226). Pengertian company profile 

juga di jelaskan oleh Suyanto, 2003.99 bahwa company profile perusahaan dapat 

mengetahui keunggulan dari perusahaan tersebut. Dalam teori yang di 

kembangkan oleh rosser reeves sebuah keunggulan perusahaan yang tidak di 

miliki oleh perusahaan kompetitornya dapat di jadikan sebuah strategi dalam 

melakukan promosi sebuah perusahaan. 

Katalog adalah alat publikasi yang digunakan perusahaan sebagai cara 

untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Grafis memungkinkan 

berbagai macam perusahaan untuk menginformasikan kepada calon pelanggan 

dan pelanggan yang sudah ada tentang harga dan fitur produk mereka dalam 

rangka untuk mendorong penjualan mereka. Katalog adalah sarana bagi 

perusahaan untuk menyajikan secara rinci cakupan produk dan jasa, langsung 

kepada pelanggan. Ketika akan menyampaikan semua jenis informasi, katalog 

benar-benar praktis. Halaman pertama umumnya termasuk presentasi pada fitur-
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fitur utama perusahaan, termasuk tujuan dan nilai - rencana kerja, hubungan 

dengan pelanggan, kualitas, teknologi yang digunakan, dan gambar bangunan 

perusahaan (s), sistem produksi, dan personil. Bagian paling penting dari katalog 

didedikasikan untuk menunjukkan produk dan jasa yang berbeda. Terlepas dari 

deskripsi dari masing-masing item dan harganya, bagian ini mencakup data yang 

diperlukan seperti informasi pada kontak alamat, nomor telepon, website, e-mail, 

cabang atau anak perusahaan, metode pemesanan, pengiriman dan pembayaran, 

dan jam  operasional. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan pada laporan 

kerja praktik ini dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana merancang media 

promosi PT. Integrasi Media Nusantara melalui desain katalog company profile. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam laporan kerja praktik ini dapat terfokus dan tidak 

terlalu meluas, maka diperlukan batasan-batasan mengenai permasalahan yang 

ada, yaitu : 

1. Katalog Company profile tentang perusahaan, visi misi, proyek yang sudah di 

kerjakan, klien yang bekerja sama, produk yang di jual.  

2. Katalog berbasis vector. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan laporan kerja praktik ini adalah 

untuk merancang media promosi di PT. Integrasi Media Nusantara melalui desain 

katalog company profile. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari perancangan media promosi ini adalah dapat 

menambah pengetahuan umum akan pentingnya media cetak katalog company 

profile untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Khususnya dalam perancangan 

katalog company profile PT. Integrasi Media Nusantara. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat 

diaplikasikan pada media cetak yaitu katalog yang sudah dirancang. Dan juga 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produk-produk  PT. Integrasi 

Media Nusantara. 

1.6 Pelaksanaan 

Pelaksanaa kerja praktik ini: 

Peridode waktu : 11 Juli – 19 Agustus 2016 

Hari dan Tanggal : Senin – Jumat, 11 Juli – 19 Agustus 2016 

Tempat  : PT. Integrasi Media Nusantara 

    JX International, ground floor 3rd suite 

    Jl. Ahmad Yani 99, surabaya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Di dalam penyusunan  laporan ini secara sistematis diatur dan disusun 

dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub. Adapun urutan 

dari bab pertama sampai bab terakhir adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 
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Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat di bagi menjadi 2 yaitu manfaat secara teoritis 

dan praktisi, di lanjutkan dengan pelaksanaan kerja praktik, dan sistematis 

penulisan laporan. 

BAB 2 :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang perusahaan PT. 

Integrasi Media Nusantara, visi dan misi, produk yang di jual, dan projek 

overview yang di pernah di layani oleh perusahaan ini. 

BAB 3:  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang teori yang di gunakan untuk 

menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan 

dengan permasalahan yang di bahas dalam laporan ini. Bab ini sebagai 

dasar dalam penulisan laporan ini dengan menggunakan beberapa definisi 

yang pernah di kemukakan oleh beberapa tokoh ahli. 

BAB 4: DESKRIPSI PEKERJAAN   

Pada bab keempat ini, akan membahas mengenai pelaksanaan kerja 

praktek selama di PT.Integrasi Media Nusantara, baik secara sistematika 

maupun progress di lapangan. Serta pada bab ini merupakan penjelasan 

dari hassil perancangan yang ada dalam sebuah implementasi karya. 

Implementasi karya merupakan hasil peran cangan selama melaksanakan 

kerja praktek di PT.Integrasi Media Nusantara berdasarkan permasalahan 

dan metode perancangan pada laporan ini. 

BAB 5 : PENUTUP 

 Pada bab kelima ini akan membahas dua hal, yakni sebagai berikut: 
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Kesimpulan 

Pada bagian ini penulis akan meringkas keseluruhan hasil dari 

laporan kerja praktik ini dalam  satu kesimpulan yang terkait dengan 

permasalahan dan solusi yang di angkat pada laporan kerja praktik ini. 

Saran 

 Pada bagian ini penulis akan memberikan masukan terkait dengan 

masalah yang di angkat dalam laporan kerja praktik ini kepada beberapa 

pihak yang terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang di gunakan 

sebagai acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini berupa buku, 

jurnal, maupun e-book, dan lain-lain. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Perusahaan 

 PT. Integrasi Media Nusantara (IMAN) adalah perusahaan Teknologi 

Informasi yang didirikan  di Surabaya  sebagai penyedia layanan berbasis ICT 

(Information & Communication Technology). 

PT. Integrasi Media Nusantara telah diberi kepercayaan untuk menata dan 

mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi di berbagai Perusahaan. 

Beragamnya proses bisnis yang digunakan oleh berbagai perusahaan tersebut 

membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan kompeten di bidangnya. Update 

teknologi terkini mutlak dibutuhkan untuk mendukung proses implementasi 

tersebut agar dapat lebih efisien,efektif dan tepat sasaran. 

2.2 Sejarah Perusahaan 

 PT. Integrasi Media Nusantara adalah perusahaan teknologi Informasi 

yang didirikan sejak awal tahun 2012, dan baru berbadan 7okum di Surabaya pada 

tahun 2014.  

Hal ini untuk memudahkan pengembangan pasar di wilayah Indonesia 

Timur. PT. Intergrasi Media Nusantara (IMAN) berkedudukan di Gedung JX 

International, Bussiness Suite No.3-5, Jl. Ahmad Yani 99, Surabaya. 



8 
 

 
 

 PT. Integrasi Media Nusantara (IMAN) telah di beri kepercayaan untuk 

menata dan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi di berbagai 

Korporasi. 

 Beragamnya proses bisnis yang di gunakan oleh berbagai perusahaan klien 

tersebut membuat SDM kami terus belajar sehingga menjadi tenaga – tenaga 

terampil dan kompeten di bidangnya. Update teknologi terkini terus kami lakukan 

untuk mendukung proses implementasi agar dapat lebih efisien, efektif dan tepat 

sasaran. 

 Berdasar pengalaman itulah membuat kami menjadi IT Solution yang 

handal dan terpercaya untuk menangani korporasi. 

2.3 Visi dan Misi Perusahaan 

VISI 

Menjadi penyedia layanan yang berbasis ICT (Information & 

Communication Technology) yang berkualitas, handal & terpecaya. 

MISI 

- Menghasilkan produk IT yang inovatif dan kompetitif serta berkontribusi 

secara efektif terhadap kinerja perusahaan/klien. 

- Memberikan layanan yang terbaik kepada klien. 

- Menjamin profesionalisme dan kerjasama yang baik untuk menghasilkan 

layanan yang berkualitas. 

- Mengembangkan kerjasama dan kemitraan usaha yang saling 

menguntungkan. 
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2.4 Struktur Perusahaan 

 Struktur perusahaan di PT Integrasi Media Nusantara adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

2.5	 Alamat	dan	Kontak	Perusahaan	

Tempat : PT. Integrasi Media Nusantara 

Alamat : Head Office :JX InternationalGround Floor 3rd Suite Jl.   

Ahmad Yani 99 Surabaya-Jawa Timur-Indonesia 

Buka : Senin – Jumat, 08.00 – 17.00  

Phone / Fax / Hp : 031-847-9055 / 0828-9403-1118 

Website / Email : www.iman.co.id / info@iman.co.id 

   

Pemimpin Utama

 

Kepala Bagian 

Pemasaran 
Marketing 

Kepala Bagian 

Penyedia barang 

Karyawan  Karyawan 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1  Company Profile 

3.1.1  Definisi Company Profile 

 Company profile berasal dari dua kata yang memiliki pengertian yang 

berbeda tetapi saling terkait, yakni kata “company” dan “profile” , dimana kedua 

kata tersebut dapat diartikan berdasarkan kamus (Echols dan Shadily 131, 449). 

Company sendiri merupakan perusahaan, maskapai, firma, perseroan, 

persekutuan, kompi dan rombongan. Sedangkan profile merupakan tampang, 

penampang dan riwayat. 

 Menurut sumber (desaincompanyprofile.wordpress.com) menyebutkan 

bahwa company profile merupakan penjelasan mengenai perusahaan termasuk 

produknya secara verbal maupun grafik yang mengangkat corporate value serta 

product value serta keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing. Company 

profile merupakan salah satu media public relations yang merepresentasikan 

sebuah perusahaan (organisasi). Produk public relation ini berisi gambaran umum 

perusahaa, dimana perusahaan bisa memilih poin – poin apa saja yang ingin 

disampaikan secara terbuka kepada publiknya disesuaikan dengan kepentingan 

publk sasaran. Company profile merupakan sebuah paparan dan penjelasan 

mengenai perusahaan termasuk produknya secara verbal maupun dalam bentuk 

grafik yang meningkatkan corporate value (nilai-nilai perusahaan). 
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 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa company profile 

merupakan gambaran umum mengenai jati diri perusahaan yang berisi keunggulan 

sebuah perusahaan sehingga orang tertarik untuk melihatnya. Company profile 

dapat berupa buku, website, dan aplikasi yang dapat menjelaskan tentang 

bagaimana perusahaan atau organisasi tersebut. 

3.1.2  Unsur Company Profle 

 Dalam sebuah company profile terdapat beberapa unsur penting yang 

harus dicantumkan. Menurut sebuah sumber www.anneahira.com mengatakan 

bahwa unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sejarah berdirinya perusahaan 

 Perusahaan yang sudah lama berdiri biasanya akan memiliki nilai yang 

lebih tinggi dari perusahaan yang baru berdiri karena dianggap cukup memiliki 

banyak pengalaman sehingga memudahkan proses penyelesaian apabila dalam 

proses kerjasama terjadi sebuah hambatan. 

 Selain itu, perusahaan yang lama berdiri dianggap memiliki relasi yang 

luas sehingga calon konsumen berharap mendapatkan nilai lebih dari kerjasama 

yang dilakukan dengan perusahaan tersebut. Misalnya, mendapatkan relasi baru 

atau kemudahan dalam kegiatan usahanya. 

2. Visi dan Misi usaha  

 Kesamaan visi dan misi perusahaan akan memudahkan proses kerjasama 

yang terjadi pada dua perusahaan. 

3. Struktur Organisasi 
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 Perusahaan bonafit biasanya memiliki struktur perusahaan yang jelas dan 

lengkap sehingga masing-masing bagian akan memiliki penanggung jawab 

tersendiri dan tidak terjadi penumpukan tanggung jawab. 

4. Sumber daya manusia 

 Latar belakang sumber daya manusia, memiliki peran penting dalam 

menentukan kualitas perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berisi para sarjana 

tentunya akan lebih bonafit dibandingkan dengan perusahaan yang berisi para 

lulusan SMA. 

5. Sumber daya perusahaan 

 Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, tentu akan memiliki 

perangkat pendukung yang memadai dalam setiap aktivitasnya. Sehingga pada 

nantinya perangkat tersebut dapat bermanfaat untuk memperlancar aktivitas 

perusahaan khususnya dalam hal kerjasama. 

6. Kinerja perusahaan 

 Perusahaan yang baik akan memiliki kinerja yang baik. Salah satu 

indikatornya adlah mampu memenuhi jadwal yang sudah dirancang dan mencapai 

target yang sudah ditetapkan. Perusahaan yang memiliki kemampuan seperti ini 

adalah perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan layak dijadikan refrensi 

untuk menjalin kerjasama. 

7. Klien terdahulu 
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 Gambaran tentang klien yang pernah ditangani oleh perusahaan mampu 

mengangkat reputasi perusahaan tersebut dalam company profilenya. Semakin 

besar dan bonafid klien yang pernah diajak kerjasama, semakin mengangkat nilai 

dari perusahaan tersebut. Karena hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

sudah diakui kinerjanya oleh klien yang memiliki nama besar. 

8. Pengalaman 

 Perusahaan harus mampu mencantumkan kemampuan apa yang menjadi 

keunggulan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, tidak perlu mencantumkan hal-hal 

yang belum pernah dilakukan karena hanya akan menyebabkan kerugian apabila 

calon klien mengetahuinya. Akan lebih baik, menyampaikan beberapa jenis 

pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dengan hasil yang sesuai harapan. 

9. Portofolio perusahaan 

 Adalah kumpulan informasi yang berupa data serta dokumentasi dari 

setiap presentasi atau karya yag sudah pernah dicapai perusahaan. 

 Selain memenuhi unsur – unsur yang telah ditentukan diatas, sebuah 

company profile juga harus memiliki kriteria lain agar dapat menarik minat 

audience untuk membaca, menurut sebuah website (takeitfun.blogspot.com) 

kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Representatif 

 Desain company profile pertama-tama harus representatif, sesuai dengan 

kesan, karakter dan image yang telah dibangun dan ingin ditampilkan oleh 

perusahaan. Umumnya kesan, karakter dan image yang ditampilkan pada 
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company profile itu formal/resmi, konservatif, profesional, punya integritas, 

kredibel dan akuntabel. 

 Tetapi ada juga perusahaan yang ingin lebih kelihatan casual, dinamis, 

egaliter, ramah, hangat dan akrab, berani tampil beda sambil tetap menjaga 

profesionalitas, integritas, kredibilitas dan akuntabilitas. Pada akhirnya yang 

menentukan kesan, karakter dan image seperti apa yang akan ditampilkan adalah 

sifat dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan (company profile sebuah law 

firm, misalnya, pasti akan berbeda dengan animation house), atau preferensi dari 

top decision maker dalam perusahaan tersebut. 

Sering ditemukan company profile sebuah perusahaan yang desainnya sangat 

tidak biasa, karena top decision makernya memang menginginkan hal yang seperti 

itu. 

2. Informatif 

 Selain representatif, desain company profile juga harus bisa membantu 

supaya setiap informasi yang ada ditampilkan dengan benar, akurat, dan lengkap, 

dan disajikan dengan cara yang menarik, jelas dan mudah untuk dimengerti. 

 Untuk memenuhi kedua hal di atas, pemahaman tentang pemakaian wujud 

(form) dan ruang (space), tipografi, foto/ilustrasi, warna, dan layout yang tepat 

memegang peranan yang sangat penting. Selain itu perlu diperhatikan juga cara 

dan metode distribusi dan penyampaiannya. 
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3.1.3  Tujuan Company Profile 

 Menurut Muhammad Akbar bidang akademika dan kemahasiswaan 

http://cetak.fajar.co.id comapany profile memiliki berbagai fungsi dan tujuan, 

diantaranya: 

1. Memberikan informasi tentang jati diri perusahaan atau organisasi. 

2. Dapat mengkomunikasikan perusahaan atau organisasi pada khalayak umum     

sehingga masyarakat memiliki pandangan dan mengerti keberadaan 

perusahaan atau organisasi tersebut. 

3. Dapat memperkenalkan profile perusahaan pada khalayak umum dengan 

mudah. 

4. Untuk memudahkan audience dalam memahami dan mengenal lebih jauh 

tentang profile perusahaan atau organisasi, yang mana dalam pembuatannya 

meliputi beberapa media seperti cetak, interaktif, dan lain sebagainya. 

5. Membangun citra perusahaan. 

3.1.4 Fungsi Company Profile 

 Company profile sangatlah penting dimiliki oleh perusahaan maupun 

personal, karena company profile ini sebagai media untuk mengenalkan 

perusahaan atau personal sehingga bisa dikenal. Bentuk company profile itu bisa 

video, CD interaktif, flash dan lain sebagainya. Fungsi lain dari company profile 

menurut sebuah website (panduancompanyprofile.wordpress.com) adalah : 

1. Representasi dari perusahaan 

2. Alat marketing (marketing tool) 

3. Pelengkap proposal / penawaran 
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4. Branding 

5. Prasyarat mengikuti event tertentu (pameran, seminar, workshop) 

6. Kelengkapan materi tender 

7. Materi publikasi dalam sponsorship event 

8. Personal gift yang diberikan untuk pelanggan setia atau pelanggan khusus 

9. Spesial gift, doorprize, atau seminar kit pada saat penyelenggaraan event 

 

3.2  Katalog 

3.2.1  Pengertian Katalog 

Katalog berasal dari bahasa Indonesia berasal dari kata Catalog dalam 

bahasa Belanda, sertaCatalogue dari bahasa Inggris. Istilah katalog itu sendiri 

berasal dari frase Yunani Katalogos. Kata bermakna sarana atau menurut, 

sedangkan logos memiliki berbagai arti seperti kata, susunan, alasan dan nalar. 

Jadi katalog dari segi kata bermakna sebuah karya dengan isinya disusun menuruit 

cara yang masuk akal. Menurut sebuah simpanan rencana atau hanya berdasarkan 

kata demi kata.(strout 1957) 

Beberapa definisi katalog menurut ilmu perpustakaan dapat disebutkan sebagai 

berikut : 

 Katalog berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun 

menurut sistem tertentu.(Fathmi, 2004) 

 A catalogue is a list of, an index to, a collection of books and/or other 

materials. It enables the user to discover : what material is present in the 

collection, where this material may be found. (Hunter) 



17 
 

 
 

 suatu daftar yang sistematis dari buku dan bahan-bahan lain dalam suatu 

perpustakaan ,dengan informasi deskriptif mengenai pengarang, judul, 

penerbit, tahun terbit, bentuk fisik, subjek, ciri khas bahan dan tempatnya. 

(Gates) 

 katalog perpustakaan adalah daftar buku atau koleksi pustaka dalam suatu 

perpustakaan atau dalam suatu koleksi. (Sulistyo Basuki, 1991) 

 Katalog perpustakaan merupakan suatu rekaman atau daftar bahan pustaka 

yang dimiliki oleh suatu perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang 

disusun menurut aturan dan sistem tertentu. (Dasar-Dasar Ilmu 

Perpustakaan, 2003) 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa katalog merupakan daftar dari 

koleksi perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang disusun secara sistematis, 

sehingga memungkinkan pengguna perpustakaan dapat mengetahui dengan 

mudah koleksi apa yang dimiliki oleh perpustakaan dan dimana koleksi tersebut 

dapat ditemukan. 

3.2.2    TUJUAN DAN FUNGSI KATALOG 

1.    Tujuan Katalog 

Menurut Sulistyo-Basuki (1991) tujuan dari Katalog adalah sebagai berikut: 

 Memungkinkan seorang menemukan sebuah buku yang diketahui 

pengarangnya, judulnya atau subjeknya. 

 Menunjukan buku yang dimiliki perpustakann oleh pengarang tertentu, 

berdasarkan subjek tertentu dan dalam jenis literatur tertentu. 
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 Membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya dan berdasarkan 

karakternya (sastra ataukah berdasarkan topik). 

2.    Fungsi Katalog 

Charles Ammi Cutter menyebutkan tiga fungsi katalog yaitu : 

 Memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui dari 

pengarang, judul atau subyeknya. 

 Menunjukkan apa yang dimiliki suatu perpustakaan oleh pengarang 

tertentu, pada subyek tertentu, dalam jenis literatur tertentu. 

 Membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya atau berdasarkan 

karakternya (bentuk sastra atau berdasarkan topik) 

Fungsi tersebut dikemukakan oleh Cutter lebih dari 100 tahun yang lalu, namun 

sampai saat ini masih sangat relevan tentunya dengan beberapa penyesuaian 

seperti istilah buku sebaiknya diganti dengan istilah koleksi. Sedangkan untuk 

katalog induk mempunyai fungsi tambahan antara lain mempermudah penyalinan 

katalog (copy cataloguing), mendukung pengawasan bibliografi (bibliographic 

control), dan menopang silang layan (inter library loan). 

Qalyubi dkk (2007) menyebutkan fungsi katalog adalah sebagai berikut : 

 Mencatat karya seseorang pada tajuk yang sama. 

 Menyusun entri pengarang secara tepat sehingga semua karya seseorang 

berada pada tajuk yang sama. 

 Mencatat semua judul bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. 
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 Menunjukkan rujukan silang (cross reference) dari beberapa istilah atau 

nama-nama yang sama yang digunakan sebagai tajuk. 

 Memberikan petunjuk letak/lokasi bahan pustaka yang disusun pada 

perpustakaan. memberikan uraian tentang setiap karya yang dimiliki suatu 

perpustakaan sehingga pengguna perpustakaan (user) dapat memperoleh 

informasi yang lengkap tentag karya itu. 

Sedangkan Menurut Kao (2001),  fungsi katalog adalah sebagai beikut: 

 Memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui 

pengarangnya, judulnya atau subyeknya. 

 Menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan dari pengarang tertentu, 

berdasarkan subyek tertentu, atau dalam jenis literature tertentu. 

 Membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya atau berdasarkan 

karakternya. 

 Berfungsi sebagai sarana yang sangat diperlukan oleh staf perpustakaan di 

bagian pengadaan, pengatalogan, kontrol inventarisasi dan pekerjaan-

pekerjaan referensi 

 

C.    BENTUK FISIK KATALOG 

Horgan mengatakan bahwa bentuk katalog yang digunakan di perpustakaan 

mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan katalog 

perpustakaan nampak dari perubahan bentuk fisiknya. Sebelum katalog terpasang 

(online) muncul, telah dikenal berbagai bentuk katalog perpustakaan, dan bentuk 

yang paling umum digunakan ialah katalog kartu. Sedangkan menurut Tylor, 
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katalog perpustakaan yang ada pada saat ini terdiri dari berbagai bentuk fisik 

antara lain, katalog berbentuk buku (book catalog), katalog berbentuk kartu (card 

catalog), katalog berbentuk mikro (microform catalog), katalog komputer 

terpasang (online komputer catalog). 

1. Katalog bentuk buku merupakan katalog yang tersusun dalam 1 buku. 

Disebut juga katalog tercetak dan merupakan bentuk katalog yang paling 

kuno. Katalog bentuk buku memiliki beberapa keuntungan, seperti mudah 

digunakan, dapat di bawa ke mana-mana, dan digandakan dengan mudah. 

Kerugiannya adalah, sekali dijilid, maka katalog buku menjadi usang, 

karena tambahan buku tidak dapat disisipkan ke entri yang sudah ada. 

   katalog buku 

2. Katalog Berkas atau album dalam bahasa inggris  disebut sheaf 

catalogue merupakan kumpulan kartu yang dijilid menjadi satu menjadi 

buku atau album.Keuntungannya adalah mudah digunakan, pengguna 

dapat menggunakan katalog berkas yang berbeda-beda. Sedangkan 

kerugiannya adalah sekali adanya penambahan harus membongkar berkas, 

cenderung mudah hilang karena bentuknya lebih kecil dari pada katalog 

buku. 
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 katalog berkas 

3. Katalog Kartu adalah Katalog kartu adalah bentuk katalog perpustakaan 

yang semua deskripsi bibliografisnya dicatat pada kartu berukuran 7.5 x 

12.5 cm. Keuntungan katalog berbentuk kartu ialah bersifat praktis, 

sehingga setiap kali penambahan buku baru di perpustakaan tidak akan 

menimbulkan masalah, karena entri baru dapat disisipkan pada jajaran 

kartu yang ada. Kelemahannya adalah satu laci katalog hanya menyimpan 

satu jenis entri saja, sehingga pemustaka sering harus antri 

menggunakannya, terutama bila melakukan penelusuran melalui entri yang 

sama. 

 katalog kartu 

4. Katalog Cetak merupakan proses Setelah uraian-uraian katalog disusun 

menurut system tertentu, kemudian dicetak menjadi semacam bibliografi 

sebanyak yang diperlukan. Kelebihan bentuk ini ialah katalog dapat 

diperbanyak dan dibawa kemana-mana. Tetapi kelemahannya tidak dapat 

menerima entri-entri baru. 
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 katalog cetak 

 

5. Katalog COM (Computer Output Microform) dibuat pada salah satu 

bentuk microfilmatau microfishe. Katalog dalam bentuk mikro ini relative 

lebih murah jika dibandingkan dengan katalog dalam bentuk buku, dan 

terbukti bahwa biaya pemeliharaannya lebih murah daripada katalog kartu. 

Disisi lain, banyak pelanggan menemukan versi microfiche yang tidak 

menyenangkan digunakan. (Taylor, 1992 dalam Hasugian, 2009). 

 katalog COM 

 

6. Katalog CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) adalah katalog 

yang dikemas dalam bentuk CD dan dioperasikan dengan menggunakan 

komputer. 
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katalog CD-ROM 

7. OPAC (Online Public Access Catalog) adalah Katalog yang tersimpan di 

komputer, dapat diakses dari berbagai titik atau lokasi selama titik/lokasi 

tersebut tergabung dalam jaringan internet. Menurut Hermanto (2007) 

OPAC banyak di gunakan pada berbagai perpustakaan karena memiliki 

berbagai keuntungan diantaranya : 

 Penelusuran informasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. 

 Penelusuran dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa saling 

mengganggu 

 Jajaran tertentu tidak perlu di-file 

 Penelusuran dapat dilakukan dari berbagai pendekatan sekaligus 

 Rekaman bibliografi yang dimasukkan ke dalam entri katalog tidak 

terbatas 

 OPAC 
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3.3   Elemen Desain 

3.3.1 Elemen Dasar Desain 

 Desain merupakan salah satu cabang seni yang bentuk karyanya 

dinikamati dengan indera penglihatan dan rabaan. Oleh karena itulah, seni rupa 

dalam bahasa Inggris disebut visual art. Artinya karya seni yang dapat dilihat, 

memiliki wujud yang nyata (kasat mata). 

 Sebagai salah satu cabang seni, karya seni rupa memiliki beberapa elemen 

yang membentuknya, bagaimanapun sederhananya karya tersebut. Elemen-elemen 

pembentuk tersebut dalam dunia desain disebut dengan elemen desain. Dalam 

sebuah buku karangan Atisah Sipahelut yang berjudul Seni Rupa dan Desain 

menjelaskan unnsur-unsur tersebut meliputi: 

1. Garis 

 Garis merupakan deretan titik yang menyambung dengan kerapatan 

tertentu, atau dpat pula berupa dua buah titik yang dihubungkan. Garis memiliki 

sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun memiliki unsur ketebalan, 

namun sifat yang paling menonjol adalah dimensi panjangnya. Dari bentuknya, 

garis dibedakan atas garis lurus, garis lengkung, dan garis patah (zig zag). Garis 

juga memiliki karakter tertentu tergantung pada media, teknik, dan tempat 

membuatnya. 

2. Bidang / Bentuk 

 Bidang merupakan unsur rupa yang memiliki dimensi panjang dan lebar, 

sedangkan bentuk memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Atau dengan kata 
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lain bidang bersifat pipih, sedangkan bentuk memiliki isi atau volume. Dari 

bentuknya bidang maupun bentuk terdiri dari beberapa macam, yakni; bidang 

geometris, bidang biomorfis (organis), bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. 

Bidang dapat terbentuk karena kedua ujung garis yang bertemu, atau dapat pula 

terjadi karena sapuan warna. 

3. Tekstur 

 Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat 

berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori dan sebagainya. Kesan-

kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabaan. Oleh karena itu 

terdapat dua jenis tekstur, yaitu tekstur nyata,yaitu sifat permukaan yang 

menunjukkan kesan sebenarnya antara penglihatan mata dan rabaan, dan tekstur 

semu (maya), yaitu kesan permukaan benda yang antara penglihatan dan rabaan 

dapat berbeda kesannya. 

4. Warna 

 Secara teori warna dapat dipelajari melalui dua pendekatan, yaitu teori 

warna berdasarkan cahaya (dipelopori Isac Newton), dan teori warna berdasarkan 

pigmen warna (Goethe) Teori warna berdasarkan cahaya dapat dilihat melalui 

tujuh spectrum warna dalam ilmu Fisika seperti halnya warna pelangi. Untuk 

kepentingan pembelajaran seni rupa, artikel ini membahas teori warna 

berdasarkan pigmen, yakni butiran halus pada warna. 

 Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam teori warna pigmen 

diantaranya; 1) .Warna Primer, yakni warna dasar atau warna pokok yang tidak 

dapat diperoleh dari campuran warna lain. Warna primer terdiri dari merah, 
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kuning, dan biru, 2). Warna Sekunder, yaitu warna yang diperoleh dari campuran 

kedua warna primer, misalnya warna ungu, oranye (jingga) , dan hijau, 3). Warna 

Tersier, yakni warna yang merupakan hasil percampuran kedua warna sekunder, 

4). Warna analogus, yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam 

lingkaran warna, misalnya deretan dari warna ungu menuju warna merah, deretan 

warna hijau menuju warna kuning, dan lain-lain, 5). Warna komplementer, yakni 

warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkaran warna, misalnya, 

kuning dengan ungu, merah dengan hijau, dan lain-lain. 

5. Gelap Terang 

 Dalam karya seni rupa dua dimensi gelap terang dapat berfungsi untuk 

beberapa hal, antara lain: menggambarkan benda menjadi berkesan tiga dimensi, 

menyatakan kesan ruang atau kedalaman, dan memberi perbedaan (kontras). 

Gelap terang dalam karya seni rupa dapat terjadi karena intensitas (daya pancar) 

warna, dapat pula terjadi karena percampuran warna hitam dan putih. 

6. Ruang (kedalaman) 

 Ruang dalam karya tiga dimensi dapat dirasakan langsung oleh pengamat 

seperti halnya ruangan dalam rumah, ruang kelas, dan sebaginya. Dalam karya 

dua dimensi ruang dapat mengacu pada luas bidang gambar. Unsur ruang atau 

kedalaman pada karya dua dimensi bersifat semu (maya) karena diperoleh melalui 

kesan penggambaran yang pipih, datar, menjorok, cembung, jauh dekat dan 

sebagainya. 

 Oleh karena itu dalam karya dua dimensi kesan ruang atau kedalaman 

dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantanya: 1). Melalui penggambaran 
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gempal, 2). Penggunaan perspektif, 3) Peralihan warna, gelap terang dan tekstur, 

4). Pergantian ukuran, 5). Penggambaran bidang bertindih, 6) Pergantian tampak 

bidang, 7). Pelengkungan atau pembelokan bidang, dan 8). Penambahan bayang – 

bayang.  

3.2.2  Prinsip Dasar Desain 

 Sebuah desain harus memenuhi beberapa prinsip desain agar 

menghasilkan sebuah desain yang menarik. Dalam buku Nirmana Dwimatra (Drs. 

Arfial Arsad Hakin, 1984) dijelaskan bahwa prinsip-prinsip desain diantaranya: 

1. Keseimbangan 

 Terdapat dua pendekatan dasar untuk menyeimbangkan. Pertama 

merupakan keseimbangan simetris yang merupakan susunan dari elemen agar 

merata kekiri dan kekanan dari pusat. Kedua merupakan keseimbangan asimetris 

yang merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama disetiap 

sisi halamannya. 

 Simetris bisa menjadi kekuatan dan stabilitas publikasi, presentasi, dan 

situs website. Asimetris dapat menyiratkan kontras, berbagai gerakan, 

mengejutkan, dan lainnya. 

2. Irama atau ritme 

 Irama atau ritme adalah penyusunan unsure-unsur dengan mengikuti suatu 

pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. 

Penataannya dapat dilaksanakan dengan mengadakan pengulangan maupun 

pergantian secara teratur. 
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3. Penekanan atau Fokus 

 Focus atau pusat perhatian selalu diperlukan dalam suatu komposisi untuk 

menunjukkan bagian yang dianggap penting dan diharapkan menjadi bagian 

utama. 

4. Kesatuan 

 Kesatuanan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan 

pada keselarasan dari unsure-unsur yang disusun, baik dalam wujudnya maupun 

kaitannya dengan ide yang melandasinya. Dengan adanya kesatuan ini, elemen-

elemen yang ada saling mendukung sehingga diperlukan focus yang dituju. 

3.2.3  Layout 

 Dalam sebuah website (http://library.binus.ac.id) mendefinisi kan layout 

sebagai penataletakan atau pengorganisasian dari beberapa unsur desain agar 

teratur dan tercipta hierarki yang baik guna mendapatkan dampak yang kuat dari 

orang yang melihat (Kamus Istilah Periklanan, Materi Advertising).  

Proses layout adalah mengatur penempatan berbagai unsur komposisi seperti test, 

garis, bidang, gambar, dan sebagainya. Hal-hal yang harus jelas pada layout 

adalah:  

1. Huruf dan ukurannya  

2. Bentuk, ukuran, dan komposisi  

3. Warna  

4. Ukuran kertas cetak (bila dicetak)  
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 Dalam sebuah website (http://faculty.petra.ac.id/) disebutkan bahwa 

terdapat tiga kriteria sebuah layout dapat dikatakan baik, yakni: mencapai tujuan, 

ditata dengan baik, dan menarik pengguna. Sebuah layout dapat bekerja dan 

mencapai tujuannya bila pesan-pesan yang disampaikan dapat segera ditangkap 

dan dipahami oleh pengguna dengan cara-cara tertentu. 

 Dalam layout terdapat beberapa unsur penting, diantaranya: 

huruf/tipografi, kata, baris, kolom, garis, ornamen, gambar, foto, dan warna. 

Sebuah layout yang menarik bisa jadi merupakan layout yang cantik, mengejutkan 

menghibur, aneh, bisa jadi malah sederhana dan lugas. Untuk pemilihan image 

yang akan ditampilkan dalam sebuah layout dapat melakukan pendekatan melalui 

target audince yang akan melihat layout tersebut. 

 Prinsip dari sebuah layout adalah : 

a. Balance ( seimbang )  

Merupakan keseimbangan yang membantu menentukan ukuran pada setiap 

bagian dalam layout. 

b. Rhytm (irama) 

Merupakan bentuk yang dihasilkan dengan melakukan pengulangan elemen 

secara bervariasi. 

c. Emphasis (tidak berat) 
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Dalam upaya menarik perhatian pembaca, setiap pesan pada layout harus 

memiliki daya tarik yang tinggi, agar khalayak yang melihatnya tidak cepat 

berpaling. 

d. Unity (kesatuan) 

Keseluruhan elemen pada sebuah layout harus salling memiliki kesatuan satu 

sama lainnya. 

 Frank F. Jefkin (1997) dalam http://library.binus.ac.id, menyebutkab 

bahwa prinsip-prinsip desain diantaranya adalah: 

a. The Law of Variety : sebuah layout harus dibuat bervariasi untuk menghindai 

kesan monoton.  

b. The Law of Balance : dalam sebuah layut mata pembaca sebaiknya bergerak 

secara wajar, jadi sebaiknya dimulai dengan urutan yang ada.  

c. The Law of Harmony : bagian dari layot sebaiknya dirancang secara harmonis 

dan tidak meninggalkan kesan monoton.  

d. The Law of Scale : paduan warna terang dan gelap akan menghasilkan sesuatu 

yang kontras, hal ini dapat dipakai untuk memberikan tekanan pada bagian-bagian 

tertentu pada layout. 

3.2.4 Jenis Layout 

 Sebuah buku Pengantar Desain Komunikasi Visual (Kusniarto Adi 

2007:143) menjelaskan bahwa dalam dunia desain, dikenal beberapa jenis layout 

dan diantaranya adalah: 
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1. Mondarian 

  Mengacu pada konsep pelukis belanda bernama Piet Mondrian, yaitu: 

penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk kotak/ landscape/ portrait. 

Dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian. 

2. Grid 

   Suatu tata letak layout yang menggunakan grid atau skala dalam setiap 

penataannya. Sehingga seolah-olah bagian dalam layout tersebut terkesan teratur 

dan berada di dalam skala. 

3. Picture Windows 

  Tata letak layout yang menampilkan gambar secara close up. Dalam layout 

ini, gambar mendominasi seluruh layout. 

4. Silhouette 

   Dalam layout siluet biasanya gambar umumnya lebih besar dalam layout. 

Kecuali jika gambar tersebut diletakkan tanpa background dan tulisan biasanya 

mengikuti garis dari bentuk yang tidak beraturan. Space putih pada layout 

digunakan sebagai penekanan dramatik. 

5. Specimen type 

 Karakteristik dari gaya ini adalah headline yang besar dengan atau tanpa 

sentuhan art. Headline mendominasi dan digunakan sebagai penarik perhatian 

utama. Oleh karena itu, jenis tulisan yang dipilih sangat penting. 

6. Color field 
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  Gaya ini sering menggunakan dua halaman, dengan satu halaman 

didominasi oleh foto yang besar. Gaya ini selalu berwarna, bergantung pada besar 

area warna untuk memberikan kesan yang diinginkan. 

7. Band 

  Layout band menggunakan elemen di ketiga sisinya, sedangkan satu sisi 

diisi dengan tulisan. Keuntungan dari penataan ini adalah kesederhanaannya. 

Ketika meletakkan elemen, pastikan meletakkan beberapa jarak diantaranya. 

Setiap komponen dalam layout ini harus memiliki hubungan yang kuat satu sama 

lain. 

8. Axial 

  Layout band menggunakan elemen di ketiga sisinya, sedangkan satu sisi 

diisi dengan tulisan. Keuntungan dari penataan ini adalah kesederhanaannya. 

Ketika meletakkan elemen, pastikan meletakkan beberapa jarak diantaranya. 

Setiap komponen dalam layout ini harus memiliki hubungan yang kuat satu sama 

lain. 

3.2.5  Warna 

 Warna-warni tercipta karena adanya cahaya. Tanpa adanya cahaya, 

manusia tidak akan dapat membedakan warna. Seperti halnya jika kita memasuki 

sebuah ruangan yang gelap dan tertutup tanpa adanya cahaya, maka mata kita 

tidak akan dapat membedakan warna-warni yang ada di dinding tersebut. Pada 

tahun 1666 pengetahuan tentang warna didefinisikan oleh Sir Isaac Newton. 

Dimana ketika itu Newton secara tidak sengaja melihat spectrum warna yang 

dihasilkan oleh cahaya yang terpancar melalui sebuah gelas prisma. Hal tersebut 
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ditulis oleh Prisma Haris Nuryawan dalam bukunya Kombinasi Warna 

Komplementer. 2009:101 

 Perasaan nyaman dan tidak nyaman akan timbul saat kita dihadapkan pada 

beberapa karya desain baik poster, lukisan, flyer, ataupun karya desain dan media 

promosi lainnya. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan warna yang terdapat 

dalam desain tersebut tidak tepat. Penerapan warna pada sebuah desain akan 

menimbulkan kesan dan perasaan tertentu. Dalam dunia desain grafis, warna 

menjadi hal yang sangat penting dan juga sangat berpengaruh terhadap sebuah 

karya desain. 

 Oleh karena itu, seorang desainer juga harus mengerti tentang kaitan-

kaitan warna dalam desain grafis sebagai berikut : 

1. Color Wheel (Roda Warna) 

 Teori dasar warna yang digambarkan dalam bentuk lingkaran (roda) atau 

yang biasa disebut dengan Color Wheel (roda warna) ini terdiri dari tiga warna 

dasar, yaitu merah, biru, dan kuning yang biasa disebut sebagai warna Primer. 

Kemudian pencampuran dari dua warna dasar ini melahirkan warna baru berupa 

warna sekunder. Selanjutnya warna primer yang dicampur dengan warna sekunder 

akan menghasilkan warna tersier. Warna-warna tersebut digambarkan dalam 

sebuah lingkaran warna yang lebih dikenal dengan sebutan Color Whell. Adapun 

beberapa aturan dasar yang terkait dengan Color Wheel : 

a. Monochromatic color 

 Merupakan perpaduan warna dari beberapa warna yang bersumber dari 
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satu warna dengan nilai dan intensitas yang berbeda. 

b. Warna Analog 

 Merupakan kombinasi dari warna – warna terdekat 

c. Warna Pelengkap 

 Digunakan saat dimana beberapa desain membutuhkan sebuah nilai 

kontras yang cukup untuk menarik perhatian lebih dari pembaca visual.  Misal 

:biru dan orange, merah dan hijau. 

d. Warna Triad 

 Teori roda warna menjelaskan bagaimana warna-warna dasar mampu  

melahirkan berbagai warna baru disekitarnya. Terdapat sangat banyak sekali 

kombinasi warna selain dari warna-warna dasar untuk dapat membuat sebuah 

desain tampak unik dan berbeda. 

2. Ruang pada Warna 

  Selain dapat mempengaruhi ruang dan bentuk, warna juga dapat 

mempengaruhi kesan yang disampaikan pada warna. Atau dapat juga disebut 

sebagai respon naluriah pada mata dalam menyikapi suatu kesan pada sebuah 

visual. 

3 Kontras Warna 

  Kontras warna dapat dipengaruhi oleh warna-warna yang ada disekitarnya. 

Teorinya sangat sederhana : Kontras = Gelap VS Terang. 
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4. Psikologi Warna 

  Warna dapat memberikan kesan serta mewakili karakter dan perasaan-

perasaan tertentu. Pleh sebab itu psikologi warna memiliki peranan yang sangat 

penting dalam dunia desain. Dimana dapat membantu seorang desainer untuk 

memilih dan visual yang efektif, dan dapat membangun kesatuan rasa kepada 

pembaca visual. 

5. Bidang Warna 

  Garis Outline pada sebuah bidang berfungsi sebagai pembatas warna agar 

tidak terlihat menyebar keselilingnya. Semakin tipis garis outline yang diberikan, 

maka semakin tersebar warna ke area luar bidang. Begitu pula sebaliknya. 

6. Skema Warna 

  Skema warna adalah beberapa warna yang dikombinasikan sedemikian 

rupa sehingga mampu menciptakan nuansa tertentu. Istilah skema warna ini 

biasanya digunakan dalam dunia desain interior. Skema Warna dibedakan menjadi 

dua jenis,yaitu : 

a. Skema Warna komplementer 

 Skema warna komplementer atau kontras adalah suatu skema warna yang 

merupakan perpaduan antara dua warna yang terletak bersebrangan satu sama lain 

pada lingkaran warna. Skema warna komplementer atau kontras yang umum 

adalah perpaduan antara satu warna primer dengan satu warna sekunder yang 

terletak bersebrangan.  
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b. Skema Warna Split Komplementer 

  Skema warna split komplementer adalag satu jenis skema warna yang 

didasari oleh skema warna komplementer yang sudah baku namun memiliki 

variasi yang berbeda. Split Komplementer adalah suatu skema warna yang 

menggunakan kombinasi dari stu warna yang dipadukan dengan dua warna lain 

yang letaknya berdekatan atau bersebelahan atau mengapit warna yang letaknya 

tepat bersebrangan dengan warna tersebut. Jadi pada skema warna split 

komplementer terdapat tiga warna yang dipadukan. 

3.2.6  Tipografi 

 Tipografi merupakan salah satu elemen yang penting dalam desain. 

Tipografi berfungsi sebagai elemen pelengkap dalam desain, bisa dikatakan 

tipografi merupakan visual language atau bahasa yang dapat dilihat. Dianggap 

sebagai elemen pelengkap karena tipografi berfungsi untuk menjelaskan elemen 

desain yang lain seperti konsep dan ilustrasi dalam desain. Tipografi terdiri dari 

susunan huruf yang membentuk rangkaian kata. Berdasarkan garis besarnya jenis 

huruf dalam tipografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu Blackletter, 

Serif dan Sans Serif.  

Blackletter, dikenal juga sebagai naskah Gothic, adalah jenis typeface dalam 

naskah yang digunakan di penjuru Eropa Barat, dari sekitar tahun 1150 sampai 

akhir abad ke-17.  Blackletter terus digunakan dalam bahasa jerman sampai 

dengan abad ke-20. Fraktur adalah salah satu jenis naskah yang terkenal dalam 

jenis ini, dan kadang-kadang seluruh keluarga blackletter disebut Fraktur. Kadang 

blackletter disebut Old English, tapi istilah ini bukan berarti blackletter adalah 

huruf yang digunakan dalam naskah literatur Inggris Kuno. Bahasa Inggris Kuno 
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atau Anglo-Saxon yang jauh lebih tua beberapa abad dari naskah-naskah 

blackletter. 

 Serif, Jenis huruf Serif adalah huruf yang memiliki garis-garis kecil yang 

berdiri horizontal pada badan huruf. Garis-garis kecil ini biasa disebut juga 

counterstroke. Counterstroke inilah yang membuat jenis huruf serif lebih mudah 

dibaca karena garis tersebut membantu menuntun mata pembaca melalui suatu 

garis teks meskipun dalam komposisi teks yang panjang. Sangat cocok digunakan 

untuk teks content atau isi. Font Serif cenderung digunakan untuk hal-hal yang 

bersifat formal. Font Serif sering sekali digunakan sebagai body text dan headline. 

Hal ini yang menyebabkan koran-koran memakai Font Serif untuk setiap 

artikelnya. Contoh font yang dapat dikelompokkan pada jenis huruf serif adalah : 

Times New Roman, Garamond, Book Antiqua, Palatino Linotype, Bookman Old 

Style, Calisto MT, Dutch, Euro Roman, Georgia, Pan Roman, Romantic, 

Souvenir, dan lain-lain. 

 Sans Serif, Jenis huruf sans serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki 

garis-garis kecil dan bersifat solid. Jenis huruf seperti ini lebih tegas, bersifat 

fungsional dan lebih modern. Contoh font yang digolongkan kepada sans serif 

adalah : Arial, Futura, Avant Garde, Bitstream Vera Sans, Century Gothic dan lain 

sebagainya. Pada masa Revolusi Industri huruf ini hanya digunakan sebagai 

display type (huruf yang bentuk fisik dan ukurannya hanya layak digunakan untuk 

headline). Huruf ini merupakan simbolisasi penolakan terhadap gaya-gaya huruf 

lama Blackletter ataupun Serif yang dianggap tidak lagi mewakili semangat 

modernisme. Melihat dari pertimbangan fungsional. Huruf Sans Serif dianggap 

sebagai pilihan sempurna karena lebih mudah dibaca. 
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 Dalam dunia desain, typography terdiri dari berbagai macam jenis huruf. 

Tampilan fisik dari jenis-jenis huruf yang berbeda dan memiliki karakter masing-

masing memiliki potensi dalam merefleksikan sebuah kesan. Jenis-jenis huruf 

tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari sebuah desain. 

Adapula huruf-huruf yang khusus diciptakan untuk keperluan sebuah rancangan 

grafis, huruf ini di sebut dengan custom typefaces. (Tipografi dalam Desain 

Grafis. 2001:53-71) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1  Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data dilakukan dengan pembedahan literature seperti 

buku dan internet serta dilakukannya wawancara dan observasi langsung dilokasi 

agar data yang didapat benar-benar valid. 

4.2  Brief Client 

 Brief Client berisi data-data perusahaan, produk yang akan di iklankan, 

competitor perusahaan, dsb. Brief client ini diberikan perusahaan kepada agency, 

kemudian diolah oleh agency dan dipresentasikan kepada pihak client, presentasi 

berupa brief client. 

 Dalam dunia desain, brief ini sudah tidak asing lagi, karena memang 

sangat dibutuhkan untuk bisa menentukan desainnya akan dibuat seperti apa. 

Selain itu brief ini pun berfungsi untuk mengurangi sisi sufjektif dari pekerjaan 

tersebut.  

 Dalam hal ini perusahaan sendiri ingin produk yang diiklankannya dapat 

diterima oleh klien, klien sendiri terdiri dari perusahaan - perusahaan yang 

membutuhkan jasa dalam bidang berbasis ICT dan untuk menata dan 

mengimplementasikan sistem  informasi yang terintegrasi di dalam perusahaan.  

 Untuk menggalih informasi lebih dalam dilakukan brief bersama dengan 

pak Edi selaku pengawas dari proyek-proyek perusahaan yang sudah pernah 
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dikerjakan dan di bantu dengan ibu Imang indah selaku general affair perusahaan 

setelah brief dilakukan didapatkan kesepakatan tentang konsep dasar desain yang 

sesuai dengan perusahaan yaitu elegan modern karena menurut perusahaan 

dengan menggunakan desain yang elegan namun modern akan dapat 

mencerminkan perusahaan. 

4.3 Observasi 

Observasi merupakan sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu obyek. Dengan adanya 

observasi, akan diperoleh gambaran tentang obyek tersebut yang tidak akan 

diketahui apabila menggunakan metode lainnya. Dari hasil observasi tersebut 

nantinya akan diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah-masalah yang 

dihadapi obyek serta didapatkan petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. 

Observasi dilakukan adalah untuk memperoleh berbagai data konkret secara 

langsung di lapangan atau tempat penelitian. 

Dalam hal ini yang di observasi adalah dari segi desain media dan 

company profilenya karena untuk menentukan desain apa yang cocok untuk 

diterapkan di perusahaan agar lebih di kenal lagi oleh klien - klien baru dan bisa 

mempertahankan klien lama. 

4.4 Wawancara 

 Wawancara ini juga merupakan bagian dari observasi untuk menentukan 

apa yang akan diinginkan oleh perusahaan. Diantaranya apa yang ditonjolkan 

dalam pembuatan company profile ini, apa yang ingin ditampilkan dalam 
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pembuatan company prfile, dan apa yang harus dihindari dalam pembuatan 

company profile. 

 Wawancara dibutuhkan untuk mendapatkan data dengan tatap muka 

dengan pihak-pihak yang terkait pada perusahaan tersebut. Dari hasil wawancara, 

diketahui bahwa Rockinvisual membutuhkan perancangan ulang atau yang 

disebut meredesain pembuatan sesuai dengan konsep yang diinginkan. 

 Yang menjadi sumber wawancara untuk menggalih informasi perusahaan 

adalah ibu Iman Indah selaku General Affair perusahaan karena beliau yang tahu 

apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hasil wawancara yang di hasilkan adalah 

bahwa perusahaan membutuhkan desain yang bisa mewakili perusahaan dalam 

menghadapi era modernisasi seperti saat ini, narasumberpun berkata warna dan 

desain untuk perusahaan harus tetap bisa mewakili perusahaan yang selalu 

berkembang mengikuti jaman. 

4.5  Penentuan Konsep 

 Konsep merupakan dasar utama dalam membuat perancangan desain 

sebagai acuan pembuatan desain (sir.stikom.edu). Untuk itu dalam pembuatan 

desain katalog PT.Integrasi Media Nusantara sangat diperlukan adanya konsep 

yang menjiwai segala bentuk perancangan agar memiliki semua elemen – elemen 

desain yang di perlukan agar menciptakan suatu kesatuan (Unity) sesuai dengan 

prinsip desain.  

Konsep yang akan digunakan adalah modern elegan, dengan konsep yang 

elegan serta dipadukan dengan modern vector yang simple merupakan sesuatu 
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PengumpulanD

ata 

Brainstorming

Konsep 

Proses Desain 

Proses Desain  Final

yang dapat memberikan kesan lain terhadap suatu katalog company profile karena 

perusahaan yang ingin selalu mengikuti perkembangan jaman. 

4.6  Perancangan Karya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
Skema Perancangan Karya 

 

4.7  Proses Desain 

4.8   Implementasi Karya 

4.8.1  Perancangan Media 

Konsep media yang diajukan adalah perancangan katalog company profile 

berukuran A4. Katalog ini berisi cover depan belakang, informasi tentang visi dan 

misi, hasil project dari client PT. Integrasi Media Nusantara. Semua isi yang 

terkait dalam perancangan media promosi tersebut didesain dengan style yang 

simple dan modern agar memberikan kesan elegan terhadap pembaca. 

Brief Client  Observasi  Wawancara 
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1. Sketch 

 

Gambar 4.2 Sketch Layout Cover 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

 

Gambar 4.3 Sketch Layout Balik Cover Depan All About PT Integrasi Media 
Nusantara 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.4 Skets Halaman Pemisah dan Halaman Produk 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

 

Dengan berdasar pada brief yang telah diberikan oleh PT. Integrasi Media 

Nusantara dan analisis yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah 

merancang katalog dengan menggunakan pensil dan kertas (sketch) untuk 
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menuangkan ide kreatif yang sesuai dengan konsep sebelumnya. Berikut ini 

adalah hasil dari beberapa sketch layout katalog company profile PT Integrasi 

Media Nusantara Surabaya yang telah disetujui oleh pimpinan. 

2. Hasil Foto 
 

Di bawah ini merupakan gambar yang dipilih sesuai dengan kebutuhan 

pembuatan katalog pada company profile.   

 

Gambar 4.5 Foto yang Akan Digunakan untuk Cover Depan Katalog 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Foto yang digunakan untuk cover ini adalah foto sisi dari gedung Jatim 

Expo dimana gedung tersebut adalah lokasi kantor PT Integrasi Media Nusantara. 

Dan pemilihan gedung tersebut karena untuk menekankan keyakinan konsumen 

akan kantor yang digambarkan dengan foto tersebut. 
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Gambar 4.6 Foto yang Dijadikan Cover Belakang untuk Katalog 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Foto yang digunakan untuk back cover adalah foto bangunan dari gedung 

Grahapena yang menjadi kantor lain dari PT. Integrasi Media Nusantara, 

pemakaian gedung lain sebagai salah satu cover adalah untuk lebih menekankan 

bahwa perusahaan ingin membuat konsumen lebih percaya lagi terhadap 

perusahaan. Dan untuk menambahkan kesan elegan di tambahkannya efek filter 

black and white. 

 Setelah gambar telah diseleksi maka proses pengolahan digital dimulai. 

Proses ini berjalan dengan urutan penataan layout, pemilihan gambar dipilih pada 

tempat yang sudah ditentukan pada sketsa. 

3. Final Artwork 

Final Artwork merupakan kerja final yang telah melewati proses sketching 

dan refine hingga akhirnya sesuai dengan yang diinginkan. Pada proses ini naskah 
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serta tata letak gambar merupakan proses akhir yang siap dicetak telah 

disempurnakan. 

a. Final Artwork Cover Depan dan Belakang 

 

Gambar 4.7 Final Artwork Cover Depan dan Belakang 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Konsep dari pembuatan katalog company profile PT. Integrasi Media 

Nusantara adalah simple dengan layout yang menarik. Dengan menggunakan 

warna soft hangat yaitu nuansa orange, visualisasi cover digambarkan simple 

tanpa menghilangkan sisi elegan perusahaan, untuk itu pemakaian vector simetris 

pada cover ini sangat mendukung dalam mendapatkan perhatian dari pembacanya 

dan untuk menambah ketertarikan pembaca di tambahkan foto dalam bentuk black 

and white dan low poly pada bagian bentuk shape akan menambah kesan elegan 

modern dalam cover katalog tersebut.   
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b. Final Artwork Halaman Balik Cover Depan 
  

 

Gambar 4.8 Final Artwork Balik Cover 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Halaman dibalik cover depan berisi quotes yang mengispirasi dari 

perusahaan dengan visual photography yang ditata dengan memadukan antara 

vector simple yang menggunakan bentuk simetris yang tetap menggunakan warna 

orange dan hitam. serta foto gedung graha pena yang di ambil dari sudut bwh 

gedung yang tetap menggunakan filter black and white untuk mempertahankan 

kesan elegannya.  
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c. Final Artwork Halaman  
  

 

Gambar 4.9 Final Artwork Halaman 1 
Sumber : Hasil Olahan penulis 

 

Halaman 3 dan 4 berisi tentang PT.Integrasi Media Nusantara, 

menjelaskan apa itu perusahaan dengan perpaduan layout vector yang 

menyambung antara halam 3 sampai halaman 4, dan foto gedung dan foto ruang 

rapat yang terlihat sangat elegan dengan filter black and white yang dipadukan 

dengan font yang berukuran standart agar pembaca lebih nyaman dalam membaca 

dan tidak cepat bosan. 
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d. Final Artwork Halaman Service, Business, & Product 
 

 

Gambar 4.10  Final Artwork Halaman Service & Client 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Halaman 4 - 6 ini berisi business plan, product & service dan terstimony 

client, dimana berbagai informasi tentang produk dan konsumen yang pernah 

menggunakan jasa perusahaan dapat terlihat jelas, yang akan menambah 

kepercayaan konsumen baru dalam penggunaan jasa dengan perusahaan. Dengan 

penataan yang menarik memadukan fotografi dan  bentuk garis yang 

menyambung antara halaman satu dengan yang lain dan dibuat dengan tehnik 
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vector untuk mendukung layout yang dibuat serta penambahan low poly vector 

yang menambah kesan elegan dalam buku. 

e. Final Artwork Sub Halaman 
 

 

Gambar 4.11 Final Artwork Halaman Sub Halaman 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Halaman ini berisi subhalaman  berwarna orange yang memisahkan antara 

keterangan perusahaan dan produk. Di subhalaman ini juga terdapat low poly 

vector yang di buat untuk menambah kesan modern dalam katalog serta icon 

dibawah kiri yang menunjukan bahwa halaman selanjutnya adalah halaman yang 

menjelaskan tentang portofolio produk. 
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f. Final Artwork Halaman Foto Produk 
 

 

Gambar 4.12 Final Artwork Halaman Produk 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Dalam halaman ini berisi foto – foto portofolio produk yang sudah dipilih 

oleh perusahaan dan sudah disusun dengan rapi. desain yang di pakai adalah 

desain simple yang terdapat di atas halaman yang di padukan dengan mini icon di 

kiri dan kanan halaman yang menunjukan penggambaran dari produk jasa yang 

telah dilakukan oleh perusahaan. 
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g. Final Artwork  

 

 

 

Gambar 4.13 Visualisasi Katalog Company Profile PT. Integrasi Media 
Nusantara 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 

Setelah divisualisasikan dalam bentuk digital imaging setelah beberapa 

kali proses editing dan proses acc ke perusahaan, maka jadilah katalog company 

profile seperti gambar di atas. Sesuai dengan konsep pengerjaan awal yaitu 

konsep elegan modern yang di padukan dengan warna perusahaan yaitu warna 

orange dan abu-abu gelap yang  menggambarkan perusahaan adalah perusahaan 

yang modern dan  selalu berkembang mengikuti jaman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

 Beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil dari perancangan media 

promosi PT. Integrasi Media Nusantara melalui katalog company profile ini 

adalah : 

1. Untuk merancang desain suatu media promosi dibutuhkan sebuah riset dan 

analisis yang mendalam untuk menentukan konsep desain yang akan 

diterapkan pada preancangan media promosi perusahaan yang 

bersangkutan. 

2. Untuk menentukan konsep desain perancangan media promosi, desainer 

harus memperhitungkan factor yang dapat digunakan untuk mewujudkan 

citra yang sesuai dengan perusahaan. 

3. Agar dapat menghasilkan desain media promosi yang tepat bagi 

perusahaan, maka dibutuhkan kerja tim yang kompak dari beberapa 

desainer sebagai upaya brainstorming. 

6.2   Saran 

 Adapun saran penulis setelah melakukan kerja praktik di Rockinvisual 

Surabaya adalah : 
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a. Perlunya keterbukaan antara pihak internal perusahaan dan desainer 

karena desainer perlu mewujudkan seperti apa suatu perusahaan tersebut 

dari realitasnya. 

b. Kerjasama antara sesame desainer agar dapat saling mengembangkan ide 

kreatif sehingga menghasilkan alternative desain yang bervariasi. 

c. Pentingnya interaksi antara sesame karyawan dengan desainer untuk 

memperkecil terjadinya salah komunikasi yang dapat berakibat fatal bagi 

kelancaran perancangan desain. 

d. Perlunya pembagian job desk yang jelas dan terperinci sehingga tidak 

menghambat kelancaran proses perancangan desain. 
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