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ABSTRAK 

 MASTER PRINT Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang percetakan offset, MASTER Print Surabaya berfokus dalam pembuatan 

label, packaging, form-form perusahaan, kalender, buku agenda, brosur, poster, 

stiker, dan masih banyak lainnya yang berbahan kertas. Namun sampai dengan saat 

ini MASTER Print Surabaya belum adanya brand identity. Padahal perancangan 

brand identity sangat dibutuhkan sebagai standar program strategi dalam 

perusahaan. Brand identity juga merupakan suatu konsep yang menjadi dasar dari 

teori sebuah brand, jika diibaratkan brand identity ialah nyawa dari suatu brand. 

Agar dapat menjadi efektif, identitas merek harus dapat dibedakan dari merek 

pesaing dan dapat mewakili produk, jasa, maupun perusahaan tersebut dari waktu 

kewaktu. Usaha dalam meraih brand identity harus dilakukan dengan penuh 

komitmen dan konsistensi karena manfaatnya akan sepadan jika berhasil. 

Kata kunci : Brand Identity, Master Print Surabaya, Printing Offset, Brand 

Awareness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Negara Indonesia setelah 

Jakarta. Kota Surabaya dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya 

yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan Arek-Arek Suroboyo dalam 

mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Sebagai 

kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi pusat 

kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis didaerah Jawa Timur dan sekitarnya. 

Sebagai salah satu pusat perdagangan, Surabaya tidak hanya menjadi pusat 

perdagangan bagi wilayah Jawa Timur, namun juga memfasilitasi wilayah-wilayah 

di Jawa Tengah, Kalimantan, dan Kawasan Indonesia Timur. Kota Surabaya dan 

Kawasan sekitarnya merupakan Kawasan yang paling pesat pembangunan 

ekonominya di Jawa Timur dan salah satu yang paling maju di Indonesia. Selain 

itu, Surabaya juga merupakan salah satu kota terpenting dalam menopang 

perekonomian Indonesia. Sebagaian besar penduduknya bergerak dalam bidang 

jasa, industri, dan perdagangan. Kini banyak pelaku bisnis yang bergerak di industri 

percetakan di Kota Surabaya. 

Pesatnya perkembangan percetakan berjalan seiring dengan semakin 

tingginya permintaan, sehingga menjadikan industri percetakan semakin banyak 

dilirik. Kota Surabaya pun tidak tertinggal dengan perkembangan bisnis tersebut. 

Kini semakin banyak bermunculan jasa percetakan di sebagaian wilayah di Kota 

Surabaya. Offset printing banyak diminati karena mampu memberikan hasil cetak 

yang memuaskan dan sesuai keinginan. Offset printing merupakan teknik 

percetakan yang menggunakan gambar yang telebih dahulu ditransfer atau di offset 

ke plat berupa lembaran karet dan menjadi teknik cetak yang paling ekonomis 

namun tetap berkualitas hasilnya. Kota Surabaya pun tidak tertinggal dengan 

perkembangan bisnis tersebut. Dengan pesatnya perkembangan, maka muncul 

beberapa industri percetakan di Kota Surabaya dengan ciri chasnya masing-masing. 
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Salah satu industri percetakan di Kota Surabaya dengan menggunakan jasa 

printing dan packaging, yaitu MASTER Print Surabaya. MASTER Print Surabaya 

berfokus dalam pembuatan label, packaging, form-form perusahaan, kalender, buku 

agenda, brosur, poster, stiker, dan masih banyak lainnya yang berbahan kertas. 

Namun sampai dengan saat ini MASTER Print Surabaya belum adanya brand 

identity. Padahal perancangan brand identity sangat dibutuhkan sebagai standar 

program strategi dalam perusahaan. Brand identity juga merupakan suatu konsep 

yang menjadi dasar dari teori sebuah brand, jika diibaratkan brand identity ialah 

nyawa dari suatu brand. Agar dapat menjadi efektif, identitas merek harus dapat 

dibedakan dari merek pesaing dan dapat mewakili produk, jasa, maupun perusahaan 

tersebut dari waktu kewaktu. Usaha dalam meraih brand identity harus dilakukan 

dengan penuh komitmen dan konsistensi karena manfaatnya akan sepadan jika 

berhasil. 

Berdasarkan paparan tersebut maka dibuatlah laporan kerja praktik 

lapangan ini yang berjudul “Perancangan Brand Identity MASTER Print Surabaya 

sebagai peningkatan Brand Awareness”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam laporan kerja praktik yaitu, bagaimana konsep 

perancangan Brand Identity untuk MASTER Print Surabaya sebagai meningkatkan 

brand awareness. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam perancangan ini jelas tefokus dan tidak terlalu 

meluas, maka diperlukan batasan-batasan mengenia permasalahan, yaitu 

Perancangan Brand Identity MASTER Print Surabaya sebagai meningatkan brand 

awareness ini meliputi 1 logo layanan MASTER Print Surabaya, GSM (Graphic 

Standard Manual), dan implementasi dari GSM. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan Brand Awareness MASTER Print Surabaya, sebagai 
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upaya dapat lebih dikenal dan menarik konsumen baru. 

b. Membantu MASTER Print Surabaya untuk membuat media 

promosi yang mencerminkan visi dan misi. 

c. Supaya masyarakat semakin mengenal MASTER Print Surabaya. 

1.5 Manfaat 

Berdasarkan tujuan yang telah dijelasakan di atas, maka diharapkan 

laporan kerja praktik ini memiliki manfaat dalam bidang pendidikan secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis laporan kerja praktik ini yaitu diharapkan memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

Dengan adanya hasil dari kerja praktik ini diharapkan dapat memperkaya 

referensi dan menjadi sumber acuan laporan kerja praktik di masa depan dengan 

pembahasan yang sama, serta diharapkan dapat meningkatkan pembelian di 

MASTER Print Surabaya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis laporan kerja praktik ini yaitu diharapkan memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi MASTER Print Surabaya Dengan adanya hasil dari kerja praktik 

ini diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil promosi MASTER 

Print Surabaya kepada masyarakat sekitar. 

b. Bagi Masyarakat Dengan adanya hasil dari kerja praktik ini diharapkan 

masyarakat semakin mengenal MASTER Print Surabaya, sehingga 

masyarakat dapat menggunakan jasa dari MASTER Print Surabaya. 

1.6 Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktik: 

Tanggal Pelaksanaan : 29 Juli 2019 – 29 Agustus 2019 

Waktu : 08.00 – 16.00 
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Bagian : Creative Designer 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini terdiri dari lima (5) bab yang 

tersusun secara sistematik. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat laporan kerja praktik baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis, detail pelaksaan kerja praktik, dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum dari perusahaan yaitu, 

MASTER Print Surabaya. Berupa profil perusahaan, visi misi perusahaan, layanan 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta alamat dan kontak perusahaan.  

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai segala teori yang digunakan serta berkaitan 

dalam proses pengerjaan karya.  

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN  

Pada bab ini membahas mengenai hasil karya dari kerja praktik yang selama 

sebulan dilakukan di MASTER Print Surabaya yang berdasarkan pada 

permasalahan sebelumnya yang telah dijelaskan kemudian diimplementasikan ke 

perusahaan serta penjelasan karyanya.  

 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menerangkan mengenai kesimpulan selama kerja praktik yang telah 

dilaksanakan dan saran dari penulis berupa masukan yang pengalaman selama kerja 

praktik.  
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DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian daftar pustaka berisikan referensi penulis yang digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

 Master Print Surabaya yang didirikan oleh Endang Puji Puspita Wulan S.Pd 

adalah industri yang bergerak printing dan packaging. Nama Master Print Surabaya 

dimulai sejak tahun 2005 dan kemudian pada tahun 2008 Master Print Surabaya 

mendirikan Persekutuan Komanditer / Commanditaie Vennootschap (CV) untuk 

perusahaannya tersebut oleh Endang Puji Puspita Wulan S.Pd. Produk yang Master 

Print Surabaya tawarkan adalah pembuatan label, packaging, form—form perusahan, 

kalender, buku agenda, brosur, poster, sticker, dan masih banyak lainnya.  

 Semakin tahun, semakin banyak pula persaingan dibidang percetakan, karena 

banyak menjamurnya pesaing Master Print Surabaya, maka dari itu Master Print 

Surabaya meningkatkan pelayanannya dalam hal tepat waktu dan hasil yang 

memuaskan. Oleh karena itu pada tahun 2019 Master Print Surabaya menempati kantor 

cabang baru disekitar kantor utama tersebut, yang nantinya didesain seperti kantor 

pusat.  

2.2 Visi Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi Perusahaan 

 Visi dari Master Print Surabaya ini adalah menjadi perusahaan percetakan yang 

unggul, inovasi, kreatif, dan produktif. 

2.2.2 Misi Perusahaan 

 Adapun misi dari Master Print Surabaya yaitu, menciptakan hasil dan produk 

yang dapat memenuhi kebutuhan cetak pelanggan dengan kualitas terbaik dan tepat 

waktu, pelayanan yang terbaik dengan SDM yang berpengalaman dibidangnya. 
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2.3 Tujuan Perusahaan 

Tujuan membuat perusahaan Master Print Surabaya adalah untuk menciptakan 

suatu perusahaan dibidang percetakan dan printing yang mampu melayani kebutuhan 

percetakan, menciptakan dunia usaha yang mampu bekerja secara tim dan SDM yang 

ahli dibidangnya. 
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2.4 Bagan Struktur Organisai 

 Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Master Print Surabaya, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Bagan Struktur Oraganisasi 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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2.5 Alamat dan Kontak Perusahaan 

 Nama Perusahaan : Master Print Surabaya 

 Alamat   : Jl. Wisma Tengger X / 65 Surabaya 

 Jam Operasional : Senin – Sabtu, 07.00 WIB – 16.00 WIB 

 Telepon  : (031) 7417132 

 Fax   : (031) 7420258 

 Email    : cv.masterprint@gmail.com

mailto:cv.masterprint@gmail.com


 
 

10 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Komunikasi Visual 

Komunikasi visual atau komunikasi melalui penglihatan adalah sebuah 

rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan 

penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan 

(https://id.wikipedia.org). Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, 

tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Rambu- 

rambu lalu lintas dan ikon-ikon pada program komputer adalah bentuk komunikasi 

visual sederhana, seperti juga ikon dalam keyboard portable sound. Di jalan pun seperti 

zebra cross dan ikon sepeda motor terjadi hubungan komunikasi secara visual seperti 

logo perusahaan dan tanda di kebun raya dan kebun binatang. 

Pada zaman modern kode dan symbol itu distilasi dengan berbagai gaya dan 

kemampuan masyarakat untuk membangun kebudayaan baru dan kultur yang canggih, 

sehingga muncul stiker untuk perumahan dan universitas, lencana sebuah sekolah 

musik, atau lencana untuk sebuah band dengan banyak fans. Konsep komunikasi visual 

adalah memadukan unsur-unsur desain grafis seperti kreatifitas, estetika, efisiensi, 

komunikatif, dan lain-lain, untuk menciptakan suatu media komunikasi yang efektif 

agar diapresiasi oleh komunikan / atau audien sendiri. Perancangan dari komunikasi 

visual ini juga dapat dipadukan dengan beberapa macam strategi seperti ; strategi 

komunikasi, psikologi, dan sosial, atau antropologi budaya. Selain itu komunikasi 

visual juga merupakan payung dari berbagai kegiatan komunikasi yang menggunakan 

unsur rupa atau visual pada berbagai media seperti : percetakan / grafika, luar ruang 

(marka grafis, papan reklame), televisi, film /video, internet, dan lain-lain, dua dimensi 

maupun tiga dimensi, baik yang statis maupun yang bergerak (time based). 

Komunikasi visual itu sendiri sebenarnya, merupakan proses penyampaian 

pesan yang menggunakan daya tarik bentuk, komposisi, baik komposisi dalam hal 

penggunaan warna, ataupun pemilihan tipe huruf, yang biasanya disesuaikan dengan 

momen, atau situasi, ataupun konteks, untuk siapa pesan tersebut ditujukan. Jadi, 

https://id.wikipedia.org/
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komunikasi visual adalah komunikasi yang menggunakan lambang-lambang visual, 

dan ia merupakan bagian dari komunikasi secara keseluruhan. 

3.2 Brand 

Brand adalah ide, kata, desain grafis, dan suara atau bunyi yang 

mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan, yang memproduksi produk dan jasa 

tersebut (Janita 2005: 15). Brand juga merupakan identitas tambahan dari suatu produk 

yang tak hanya membedakannya dari produk pesaing, namun merupakan janji 

produsen atau kontrak kepercayaan dari produsen kepada konsumen dengan menjamin 

konsistensi bahwa sebuah produk akan selalu dapat menyampaikan nilai yang 

diharapkan konsumen dari sebuah produk. 

Brand bukan sekedar logo atau nama suatu produk, perusahaan, maupun jasa, 

melainkan image atau persepsi seseorang tentang produk, atau perusahaan, dan jasa 

tersebut. Brand merupakan kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang bayangkan 

ketika mendengar sebuah nama perusahaan atau produk. Brand adalah segala sesuatu 

yang terkait dengan perusahaan produk atau layanan – semua atribut, baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud. Ibaratnya, brand bagi sebuah perusahaan adalah 

reputasi bagi seseorang. Meskipun kita mungkin menemukan beberapa hal yang 

membuat kita tertarik dengan seseorang, namun untuk menciptakan hubungan yang 

mendalam, kita haruslah memiliki nilai-nilai, peminatan, dan otentisititas yang sama. 

Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan, koneksi yang mendalam dan 

tahan lama hanya bisa terjalin jika pelanggan dan klien berbagi nilai dengan kita. Maka, 

semakin baik kita mendefinisikan nilai-nilai kita, bertindak berdasarkan nilai-nilai 

tersebut, dan mengkomunikasikannya dengan pelanggan kita, semakin dalam pula 

koneksi yang kita ciptakan. Jangan anggap enteng brand, karena ia adalah aset 

terpenting yang bisa dimiliki perusahaan. Brand memberikan nilai, menciptakan 

diferensiasi dan mendapatkan hasil jangka panjang. 

Branding termasuk komponen terpenting yang ikut menentukan proses 

pengambilan keputusan membeli bagi pelanggan. Brand yang baik akan menempatkan 

perusahaan / produk anda di atas para pesaing anda, dan membantu anda menjadi 
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pilihan utama bagi konsumen. Brand, jika dikembangkan dengan baik pun dapat 

menjadi wadah tunggal untuk mempromosikan bisnis, merangsang pengalaman yang 

unik, menciptakan ikatan khusus dengan pelanggan, serta memelihara konsistensi 

dengan memelihara kualitas layanan yang ditawarkan. Kita hidup dalam masyarakat 

yang berorientasi sensorik. Artinya, kita mendasarkan penilaian kita pada hal-hal yang 

dapat diterima panca indera kita, seperti stimulasi visual, rasa, bau, sentuhan, dan suara, 

dan kita melakukan ini bahkan di alam bawah sadar kita. Jadi kita sangat terbiasa 

mengkait-kaitkan nama, kata, ataupun simbol tertentu dengan harapan kualitas, 

konsistensi, layanan pelanggan, dan lainnya. 

Idealnya, brand akan menjadi kepribadian, karakter, dan jiwa suatu perusahaan. 

Brand juga akan menjadi perwujudan kepercayaan, antisipasi kualitas dan performa, 

serta yang paling penting perasaan bahwa ini adalah identitas yang ingin ditunjukkan 

kepada pelanggan. 

Contohnya Starbucks, begitu mendengar nama itu, hal yang lantas terbayang 

dalam benak orang ialah kopi, hijau, ramah lingkungan, modern, casual, mahal, 

berkelas. Itulah identitas yang disematkan pada Starbucks, itulah branding Starbucks. 

Singkat kata banyak brand (merk) unggulan menjadi pilihan utama konsumen namun 

banyak lainnya hanya menjadi sebuah nama yang memenuhi kuota pasar namun tidak 

berhasil menjadi sebuah brand (merk) yang diinginkan konsumen. 

3.3 Brand Identity 

Kita ketahui dalam menjual sebuah produk kita harus memerlukan nama brand 

atau merk, karena bagaimanapun brand itu adalah sebuah nilai jual terhadap usaha kita. 

Perlu kita ketahui untuk menjadi brand yang dikenal oleh masyarakat kita perlu 

membangun yang namanya brand identity. 
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Gambar 3.1 Illustrasi Tentang Brand dan Logo 

(Sumber : https://www.visiblelogic.com/) 

 

Logo dan brand mempunyai fungsi yang hampir samatapi tetaplah mereka tetap 

memiliki pengertian yang berbeda. Brand membutuhkan logo untuk merepresentasi 

dalam membangun citra sebuah perusahaan, jasa, maupun produk. Dan untuk 

membangun citra sebuah perusahaan kita harus membangun identitas sebuah merk atau 

biasa disebut brand identity. 

Adapun 4 hal yang mencakup brand identity : 

a. Positioning, Memposisikan barang atau jasa kepada konsumen agar memiliki 

target market dan audiens yang jelas. 

b. Slogan, Kata-kata yang membentuk sebuah komunikasi sebuah produk 

sehingga menggambarkan sebuah produk atau jasa. 

c. Logo, logo ini adalah sebuah bentuk visual yang menggambarkan sebuah 

produk, perusahaan, maupun jasa. 

d. Experiential, Maksudnya adalah sebuah pengalaman menggunakan sebuah 

produk dan jasa tersebut. 

Apabila keempat ini ada dalam sebuah brand maka ini dapat membangun 

sebuah brand identity dan masyarakat bisa mengasosiasikannya tentang produk kita. 

Brand identity juga berfungsi sebagai patokan dari program menyeluruh strategi dari 

suatu perusahaan, sebagai landasan dari sistem operasional suatu perusahaan, sebagai 

https://www.visiblelogic.com/wp-content/uploads/2013/02/Logo-BrandID-Brand.gif
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tiang dari jaringan (network) yang baik bagi perusahaan, alat jual, dan promosi, dan 

lain sebagainya. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa brand dan logo tidaklah sama atau berbeda, namun 

logo sendiri merupakan bagian dalam suatu brand. Sehingga suatu logo akan tetap 

menjadikannya penting dalam suatu usaha untuk membangun sebuah brand identity 

dalam sebuah perusahaan, produk, maupun jasa. 

3.4 Brand Awareness 

Dalam buku “The Power Of Brand” karya Freddy Rangkuti (2002), Menurut 

Aaker yang dikutip dari buku tersebut, Kesadaran merk (brand awareness) merupakan 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merk merupakan bagian dari kategori atau produk tertentu. Bagian dari suatu 

kategori produk perlu ditekankan karena terdapat suatu hubungan antara kategori 

produk dengan merk yang dilibatkan. Kesadaran merk (brand awareness) memiliki 

tiga tingkatan akan pencapaian kesadaran di benak konsumen. Tingkat kesadaran merk 

yang paling rendah adalah unaware brand (tidak sadar / kenal merk), merupakan 

tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merk, dimana konsumen tidak 

menyadari akan adanya suatu merk. Tingkatakan berikutnya adalah pengenalan merk 

(brand recognition) atau disebut juga sebagai tingkatan pengingatan kembali dengan 

bantuan. Tingkatan berikut adalah tingkatakan pengingat kembali merk (brand recall) 

atau tingkatan pengingatan kembali merk tanpa bantuan, karena konsumen tidak perlu 

dibantu untuk mengingat merk. Tingkatan berikutnya adalah merk yang disebut 

pertama kali pada saat pengenalan merk tanpa bantuan kesadaran puncak pikiran (top 

of mind). Top of mind adalah kesadaran merk tertinggi yang merupakan pimpinan dari 

berbagai merk yang ada dalam pikiran konsumen. 
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Gambar 3.2 Piramida Brand Awareness 

(Sumber : http://boentialoe.blogspot.com/ ) 

3.5 Logo 

Logo berasal dari bahasa Yunani, yaitu Logos yang berarti kata, pikiran, 

pembicaraan akal budi (Rustan 2009: 12). Logo merupakan suatu gambar dengan arti 

tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, 

lembaga, dan hal lainnya dan membutuhkan sesutau yang singkat juga mudah diingat 

sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Logo harus memiliki filosofi dan kerangka 

dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. 

Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual, atau ciri khas berupa warna dan 

bentuk logo tersebut. Logo bisa diibaratkan wajah. Setiap orang bisa dengan mudah 

dikenali antara satu dengan yang lain hanya dengan melihat wajah. Begitu juga sama 

halnya dengan logo, logo merupakan sebuah visi penyampaian citra positif melalui 

sebuah tampilan sederhana dalam bentuk simbol. Dalam perkembangannya logo 

mengalami deformasi bentuk mulai dari bentuk-bentuk logo yang rumit hingga 

menjadi sebuah bentuk yang sederhana dan mudah diingat. 

Pada masa awal perkembangannya, pembagian jenis logo tidaklah serumit 

sekarang. Mula-mula logo hanya berupa bentuk yang tak terucapkan seperti gambar, 

yang dibuat oleh pengrajin untuk lambang kerajaan. Seiring dengan berkembangnya 

jaman, logo tidak hanya digunakan untuk kepentingan kerajaan saja, melainkan untuk 

memberi tanda pada barang-barang yang dijual di pasar. Pada awalnya yang lebih 

http://boentialoe.blogspot.com/
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populer adalah istilah logotype, bukanlah logo. Pertama kali istilah logotype muncul 

pada tahun 1810-1840, diartikan sebagai tulisan nama identitas yang didesain secara 

khusus dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu 

logotype adalah elemen tulisan raja (Rustan 2009: 12). Logo adalah penyingkatan dari 

logotype. Istilah logo baru muncul pada tahun 1937 dan kini istilah logo lebih populer 

daripada logotype. 

Saat ini banyak sekali jenis logo yang beredar dimasyarakat luas pada 

umumnya. Tapi pada dasarnya logo terbagi atas logotype, yaitu logo yang 

menggunakan wordmark (kata / nama depan dengan unsur tipografi). Logogram.Yaitu 

logo yang menggunakan ikon (ilustratif atau inisial). Serta jenis logo yang merupakan 

penggabungan antara keduanya, sehingga menjadikan logo tampil komplit. Di dalam 

membuat sebuah logo, tentunya banyak hal-hal yang perlu diperhatikan hingga tujuan 

awal pembuatan logo tersebut dapat tercapai. Menurut David E Carter, pakar Corporate 

Identity, dan penulis buku “The Big Book Of Logo” jilid 1. 2, dan 3 dari Amerika, 

pertimbangan-pertimbangan tentang logo yang baik itu harus mencakup beberapa hal 

sebagai berikut : 

a. Original dan Distinctive, atau memiliki ciri yang khas, unik, memiliki daya 

pembeda yang jelas dengan logo lain. 

b. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi ketika diaplikasikan 

ke dalam berbagai ukuran dan media promosi yang berbeda-beda. 

c. Simple atau sederhana, artinya mudah ditangkap dan dimengerti dalam waktu 

yang relatif singkat. 

d. Memorable, atau mudah diingat karena keunikkannya dalam waktu yang 

relatif lama. 

e. Easy associated with the Company, dimana logo yang baik mudah untuk 

dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha atau citra suatu perusahaan 

atau organisasi. 

f. Easily adabtable for all graphic media, disini factor kemudahan 

mengaplikasikan (memasang) logo baik yang menyangkut bentuk fisik, warna, 

maupun bentuk konfigurasi logo pada berbagai media grafis perlu 
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diperhitungkan pada saat proses perancangan. Hal itu untuk menghindari 

kesulitan-kesulitan dalam penerapannya (Kusrianto 2007: 234). 

Logo pun dibagi menjadi dua yakni, Logogram dan Logotype. Logogram, 

adalah simbol atau karakter yang digunakan untuk menyampaikan suatu kata, yang 

menggambarkan bidang usaha dari suatu bisnis perusahaan atau organisasi. Logogram 

ini dapat juga diartikan dengan logo berupa gambar yang digunakan untuk 

mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan (Rustan 2009: 13). Dan logotype, 

fungsinya sama dengan logogram tetapi dalam hal ini logotype hanya tervisualisasikan 

berupa huruf atau tipografi saja (Rustan 2009: 12). 

Seiring dengan perkembangan dunia periklanan, peran logo menjadi amat 

penting terutaman dalam pembuatan strategi branding sebuah produk. Fungsi identitas 

merupakan ukuran sebuah logo, dengan hanya melihat logo seseorang akan ingat, 

tertarik, dan lalu membeli produk atau menggunakan jasa dari logo yang telah dilihat. 

Dari fungsi ini, logo kemudia menjadi ukuran sebuah citra, baik citra sebuah produk, 

perusahaan dan jasa maupun organisasi. 

3.6 Graphic Standard Manual (GSM) 

Di dalam jurnal (Widada 2008: 92) dijelaskan bahwa Graphic Standard Manual 

adalah suatu metode yang diterapkan dalam sebuah perancangan media komunikasi 

sebagai acuan visual identity secara sistematis dan terstruktur dalam menempatkan 

corporate identity pada setiap media komunikasi yang dibutuhkan. GSM juga 

merupakan sebuah pedoman sebagai media acuan untuk menstandarisasi identitas yang 

telah dibuat untuk menjaga konsistensi identitas (logo) tersebut agar tetap tampil baik 

dan tidak salah dalam penempatannya pada berbagai media branding. 

Penggunaan GSM dibuat agar penempatan logo sebagai identity suatu 

perusahaan dapat tersusun secara sistematis, sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam 

pandangan penerapan logo pada setiap media yang digunakan. Biasanya Graphic 

Standard Manual (GSM) ini dibuat oleh pembuat logo selaku graphic designer. 

Ada beberapa bagian penting yang terdapat dalam penyusunan sebuah GSM 

antara lain, yaitu: 
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a. Makna logo 

b. Logo hitam putih / Black and White 

c. Logo grayscale 

d. Logo in grid 

e. Clear space area 

f. Area 

g. Warna 

h. Tipografi 

i. Elemenestetis 

j. Layout penerapan identitas 

k. Incorrect used 

l. Stationery 

m. Dan lain-lain. 

Tidak hanya itu, ada kalanya perusahaan besar membuat pedoman yang terdiri 

dari beberapa macam pedoman yang saling terpisah. Misalnya, pedoman khusus untuk 

advertising, pedoman khusus untuk signage, pedoman khusus untuk kemasan 

(packaging), semua disesuaikan dengan kebutuhan. 

Dengan adanya GSM dapat membantu sebagai panduan yang akan digunakan 

oleh perusahaan, produk, jasa, ataupun lembaga. Juga sebagai syarat umum untuk 

menyusun pedoman signage perusahaan yang nantinya dapat diaplikasikan pada 

seragam, desain interior gedung, ekterior gedung, display untuk pameran, kemasan 

produk, dan untuk keperluan lainnya. 

3.7 Tipografi 

Tipografi dapat memiliki arti luas, yang meliputi penataan dan pola halaman, 

atau cetakan, atau dalam arti yang lebih sempit hanya mencakup pemilihan, 

pengaturan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan jalur pengaturan huruf 

(set), tidak termasuk ilustrasi dan elemen lainnya, bukan surat di halaman dicetak 

(Sudiana 2001: 2). Tipografi, juga suatu kesenian, teknik memilih, dan menata huruf 

dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan 
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tertentu, guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Dikenal pula seni rupa 

huruf (type design), yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf 

sebagai elemen utama. Dalam seni rupa huruf, pengertian huruf sebagai lambang bunyi 

bisa diabaikan. 

Puncak perkembangan tipografi, terjadi kurang lebih pada abad 8 SM di Roma 

saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi tidak 

memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruska yang 

merupakan pemduduk asli Italia serta menyempurnakannya sehingga terbentuk huruf- 

huruf Romawi. Saat ini tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan 

dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Fase komputerisasi membuat 

penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan 

jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. 

Menurut James Craig (seperti dikutip Perdana, 2007) huruf diklasifikasikan ke 

dalam beberapa jenis, yaitu : 

a. Roman, pada jenis huruf roman ini adalah memiliki ciri sirip atau kaki yang 

pada ujungnya berbentuk lancip. Huruf roman mempunyai ketebalan dan 

ketipisan kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan pada 

huruf roman tersebut adalah intelektualitas dan mengekspresikan organisasi, 

klasik, dan anggun. 

 

b. Egyptian, pada huruf egyptian ini adalah memiliki ciri sirip atau kaki yang 

berbentuk persegi seperti halnya papan. Huruf egyptian mempunyai ketebalan 

yang sama. Kesan yang ditimbulkan pada huruf egyptian ini adalah kokoh, kuat, 

dan stabil. 

 

c. Sans Serif, pada jenis huruf sans serif ini adalah memiliki ciri tanpa sirip atau 

kaki pada ujung hurufnya. Huruf sans serif ini mempunyai ketebalan huruf yang 

sama pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan pada huruf sans serif 

ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. 
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d. Script, pada jenis hurif script ini adalah memiliki ciri menyerupai seperti 

goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan 

biasanya huruf ini miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis 

script ini adalah sifat pribadi dan akrab. 

 

e. Miscellanous (Dekoratif), pada jenis huruf ini miscellanous ini adalah 

memiliki ciri bentuk-bentuk yang sudah ada pada sebelumnya namun dengan 

pengembangan dan ditambah hiasan, ornamen, atau garis-garis dekoratif. 

Kesan yang ditimbulkan oleh jenis hurufmiscellaneous ini adalah dekoratif dan 

ornamental. 

3.7.1 Klarifikasi Rupa Huruf 

Dalam beberapa literatur tipografi, rupa huruf dapat digolongkan ke dalam 

beberapa klasifikasi, yang berguna untuk mempermudah mengidentifikasi rupa huruf 

tersebut. 

Berdasarkan klasifikasi yang umum dan sering dipakai, klasifikasi berdasarkan 

timeline sejarahnya dan fungsinya, rupa huruf digolongkan menjadi : 

a. Black Letter / Old English / Textura, berdasarkan tulisan tangan (script) yang 

populer pada abad pertengahan (sekitar abadd 17) di Jerman (gayagothic) dan 

Irlandia (gayaceltic). 

b. Humanis / Venetian, berdasarkan tulisan tangan (script) gaya Romawi di 

Italia. Disebut Humanis karena goresannya seperti tulisan tangan manusia. 

c. Old Style, rupa huruf serif yang sudah berupa metal type, gaya ini sempat 

mendominasi industri percetakan selama 200 tahun. 

d. Transitional, rupa huruf serif, muncul pertama kali sekitar tahun 1692 oleh 

Philip Grandjean, diberi nama Roman Du Roi atau “rupa huruf raja”, karena 

dibuat atas perintah Raja Louis XIV. 

e. Modern / Didone, rupa huruf serif, muncul sekitar akhir abad 17, menjelang 

zaman modern. 

f. Slab serif / Egyptian, rupa huruf serif, muncul sekitar abad 19, kadang disebut 
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Egyptian karena bentuknya yang mirip dengan gaya seni dan arsitektur Mesir 

kuno. 

g. Sans serif / rupa huruf tanpa kait. 

h. Grotesque sans-serif, muncul sebelum abad 20. 

i. Geometris sans-serif, bentuk rupa hurufnya berdasarkan bentuk-bentuk 

geometris, seperti lingkaran, segi empat, dan segitiga. 

j. Manissans-serif, bentuk rupa hurufnya seperti tulisan tangan manusia. 

k. Display / dekoratif, muncul sekitar abad 19, untuk menjawab kebutuhan di 

dunia periklanan, cirinya adalah ukurannya yang besar. 

l. Script dan cursive, bentuknya menyerupai handwriting – tulisan tangan 

manusia, script hurufnya kecil-kecil dan saling menyambung, sedangkan 

cursive tidak. 

Selain itu ada juga klasifikasi yang berdasarkan bentuk rupa hurufnya : 

a. Roman, pada awalnya adalah kumpulan huruf kapital seperti yang biasa 

ditemui di pilar dan prasasti Romawi, namun kemudian definisinya 

berkembang menjadi 

seluruh huruf yang mempunyai ciri tegak dan didominasi garis lurus kaku. 

b. Serif, dengan ciri memiliki siripan di ujungnya, selain membantu 

keterbacaan, siripan juga memudahkan saat huruf diukir ke batu. 

c. Egyptian, atau populer dengan sebutan slab serif. Cirinya adalah kaki / sirip 

/ serif yang berbentuk persegi atau papan dengan ketebalan yang sama atau 

hamper sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. 

d. Sans serif, dengan ciri tanpa sirip / serif, dan memiliki ketebalan huruf yang 

sama atau hampir sama, kesan yang ditimbulkan oleh jenis huruf ini adalah 

modern, kontemporer, dan efisien. 

e. Script, merupakan goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau 

pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya adalah 

sifat pribadi, dan akrab. 
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f. Miscellaneous, merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah 

ada. Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang 

dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. 

3.7.2 Kejelasan Bentuk Huruf Dan Keterbacaan 

Kejelasan bentuk huruf (legibility) adalah tingkat kemudahan mata mengenali 

suatu karakter / rupa huruf / tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini bisa ditentukan 

oleh : 

a. Kerumitan desain huruf, seperti penggunaan siripan, kontras goresan, dan 

sebagainya. 

b. Penggunaan warna. 

c. Frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Keterbacaan (readability) adalah tingkat kenyamanan / kemudahan suatu 

susunan huruf saat dibaca, yang dipengaruhi oleh : 

a. Jenis huruf. 

b. Ukuran. 

c. Pengaturan, termasuk di dalamnya, alur, spasi, kerning, perataan, dan 

sebagainya. 

d. Kontras warna terhadap warna atau latar belakang. 

3.8 Prinsip Dasar Desain 

Agus Sachari (2005: 3) menyatakan bahwa awalnya ‘desain’ merupakan kata 

baru berupa peng-indonesiaan dari kata ‘design’ (bahasa inggris), istilah ini 

melengkapi kata “rancang / rancangan / merancang” yang dinilai kurang 

mengekspresikan keilmuan, keluasan, dan kewibawaan suatu profesi. Sejalan dengan 

itu, kalangan insinyur menggunakan istilah rancang bangun sebagi pengganti istilah 

‘desain’. Namun dikalangan keilmuan seni rupa istilah ‘desain’ tetap secara konsisten 

dan formal dipergunakan. 

Prinsip dasar desain merupakan pengorganisasian unsur-unsur dasar dari desain 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam menciptakan dan mengaplikasikan 

kreativitas (Jefkins 1997: 245) mengelompokkan prinsip-prinsip desain menjadi : 
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kesatuan, keberagaman, keseimbangan, ritme, keserasian, proporsi, skala dan 

penekenan. 

3.8.1 Kesatuan (Unity) 

Kesatuan merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan unsur-unsur desain 

menjadi suatu bentuk yang proposional dan menyatu satu sama lain ke dalam sebuah 

media. Kesatuan desain merupakan hal yang penting dalam sebuah desain, tanpa ada 

kesatuan unsur-unsur desain akan terpecah berdiri sendiri-sendiri tidak memiliki 

keseimbangan dan keharmonisan yang utuh. 

3.8.2 Keberagaman (Variety) 

Keberagaman dalam ‘desain’ bertujuan untuk menghindari suatu desain yang 

monoton. Untuk itu diperlukan sebuah perubahan dan pengkontrasan yang sesuai. 

Adanya perbedaan besar kecil, tebal tipis pada huruf, pemanfaatan gambar, perbedaan 

warna yang serasi, dan keragaman unsur-unsur lain yang serasi akan menimbulkan 

variasi yang harmonis. 

3.8.3 Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah cara bagaimana mengatur unsur-unsur yang ada menjadi 

sebuah komposisi yang tidak berat sebelah. Keseimbangan dapat tercapai dari dua 

bagian, yaitu secara simetris yang terkesan resmi / formal yang tercipta dari sebuah 

paduan bentuk dan ukuran tata letak yang sama, sedangkan keseimbangan asimetris 

memberikan kesan informal, tapi dapat terlihat lebih dinamis yang terbentuk dari 

paduan garis, bentuk, ukuran, maupun tata letak yang tidak sama namun tetap 

seimbang. 

3.8.4 Ritme / Irama (Rhytm) 

Aliran secara keseluruhan terhadap desain selalu menyiratkan irama yang 

nyaman. Suatu gerak yang dijadikan sebagai dasar suatu irama dan ciri khasnya terletak 

pada pengulangan-pengulangan yang dilakukan secara teratur yang diberi tekanan atau 

aksen. Ritme membuat adanya kesan gerak yang menyiratkan mata pada tampilan yang 

nyaman dan beirama. 
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3.8.5 Keserasian (Harmony) 

Mengartikan keserasian sebagai usaha dari berbagai macam bentuk, bangun, 

warna, tekstur dan elemen lain yang disusun secara seimbang dalam suatu komposisi 

utuh agar nikmat untuk dipandang (Suptandar 1995: 19). Keserasian adalah keteraturan 

diantara bagian-bagian suatu karya. 

3.8.6 Proporsi (Proportion) 

Proporsi merupakan perbandingan antara suatu bilangan dari suatu obyek atau 

komposisi (Kusmiati 1999: 19).Bisa dikatakan bahwa proporsi merupakan kesesuaian 

ukuran dan bentuk hingga tercipta keselarasan dalam sebuah bidang.Terdapat tiga hal 

yang berkaitan dengan masalah proporsi yaitu penempatan susunan yang menarik, 

penentuan ukuran dan bentuk yang tepat, dan penentuan ukuran sehingga dapat diukur 

atau disusun sebaik mungkin. 

3.8.7 Skala (Scale) 

Skala adalah ukuran relatif dari suatu objek, jika dibandingkan terhadap objek 

atau elemen lain yang telah diketahui ukurannya (Kusmiati 1999: 14). Skala 

berhubungan dengan jarak pandang atau penglihatan dengan unsur-unsur yang telah 

dimunculkan (faktor keterbacaan). Skala juga sangat berguna bagi terciptanya 

kesesuaian bentuk atau objek dalam suatu desain. 

3.8.8 Penekanan (Emphasis) 

Frank Jefkins (1997: 246) menyebutkan bahwa : “Dalam penekanan, all 

emphasis is no emphasis, bila semua ditonjolkan, maka yang terjadi adalah tidak ada 

hal yang ditonjolkan”. Adannya penekanan dalam ‘desain’ merupakan hal yang penting 

utnuk menghindari kesan monoton. Penekanan dapat dilakukan pada jenis huruf, ruang 

kosong, warna, maupun yang lainnya akan menjadikan desain menjadi menarik bila 

dilakukan dalam proporsi yang cukup dan tidak berlebihan. 

3.9 Desain 

Menurut Agus Sachari (2005: 3) menyebutkan bahwa akar-akar istilah ‘desain’ 

pada hakikatnya telah ada sejak zaman purba dengan pengertian yang amat beragam. 
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Istilah “Arch”, “Techne”, “Kunst”, “Kagunan”, “Kabinangkitan”, “Anggitan”, dan 

sebagainya merupakan bukti-bukti bahwa terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan 

kegiatan ‘desain’, hanya penggunaanya belum menyeluruh dan dinilai belum 

bermuatan aspek-aspek modernitas seperti yang dikenal sekarang.Penggunaan istilah 

‘desain’ (design) di awal abad ke-20 di masa pendudukan belanda di Indonesia, belum 

begitu populer layaknya sekarang, meskipun aktivitasnya sebenarnya ada. Di dalam 

konteks waktu tersebut, penggunaan praktis istilah ‘desain’ memiliki padanan dengan 

kata seperti kerajinan, bangunan, perkotaan, gambar, dekorasi, rekayasa, ketrampilan, 

seni, ataupun dalam pemahaman yang lebih sederhana lagi, sebagai wujud rupa sebuah 

karya fisik. Istilah ‘desain’ itu sendiri di dalam bentuk pemahaman keilmuan formal 

baru dipakai dan diterapkan pada pendidikan tinggi seni rupa di ITB pada tahun 1971 

silam, untuk menamai bidang keahlian desain interior, desain produk, desain grafis, 

dan desain tekstil (Sachari 2007: 4). Sehingga istilah ‘desain’ tersebut masih berbaur 

dengan ‘seni’, ‘kriya’, dan hal-hal lain yang sepadan. Namun ketika seni modern mulai 

memantapkan diri dalam wacana ekspresi murni, justru ‘desain’ memantapkan diri 

pada aspek fungsi dan industri,di Indonesia hingga tahun 1970 masih terdapat 

“kebauran” antara istilah ‘desain’, ‘seni terapan’, dan ‘kerajinan’. 

Secara etimologis kata ‘desain’ diduga berasal dari kata designo(bahasa Italia) 

yang artinya gambar (Jervis, 1984). Kata ini diberi makna baru dalam bahasa inggris 

di abad ke-17, yang dipergunakan untuk membentuk School Of Design tahun 1836. 

Makna baru tersebut dalam praktik kerap semakna dengan kata craft (keterampilan 

adiluhung), kemudian atas jasa Ruskin dan Morris, dua tokoh gerakan anti industri di 

Inggris pada abad ke-19, kata ‘desain’ diberi bobot sebagai seni berketerampilan tinggi 

(art and craft). 

Sebagaimana dijelaskan dalam Metodologi Penelitian Budaya Rupa (Sachari 

2005: 5), pengertian ‘desain’ dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan konteksnya. 

Pada awal abad ke-20, ‘desain’ mengandung pengertian sebagai suatu kreasi seniman 

untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan cara tertentu pula. 
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Pengertian-pengertian ‘desain’ yang bersifat rasional mengalami puncaknya 

pada tahun 60-an, sebagaimana terungkap pada berbagai pengertian yang diutarakan 

sebagai berikut : 

a. Desain merupakan pemecahan masalah dengan satu target yang jelas. 

b. Desain merupakan temuan unsur fisik yang paling objektif atau, 

c. Desain adalah tindakan dan inisiatif untuk mengubah karya manusia. 

Dan dalam buku budaya visual (Sachari 2007: 4) menjelaskan, dalam konteks 

lain pun seperti konteks budaya visual, istilah ‘desain’ dapat dipahami sebagai suatu 

aktivitas dan karya budaya yang teraga dan memiliki makna bagi perkembangan 

peradaban masyarakatnya. Dengan demikian, ‘desain’ juga melingkupi semua hal-hal 

yang berkaitan dengan budaya benda, nilai-nilai, dan subtansi filosofis yang 

melatarbelakanginya. 

3.10 Warna 

Menurut Sanyoto (2009: 12) warna merupakan pantulan cahaya dari sesuatu 

yang tampak yang disebut pigmen atau warna bahan yang lazimnya terdapat benda-

benda, misalnya adalah cat, rambut, batu, daun, tekstil, kulit, dan lain-lain. 

Warna menurut kejadiannya dibagi menjadi dua yaitu warna additive dan 

subtractive.Additive adalah warna yang berasal dari cahaya yang disebut 

spectrum.Sedangkan warna subtractive adalah warna yang berasal dari pigmen 

(Sanyoto 2009: 13). Warna pokok additive ialah merah (red), hijau (green), dan biru 

(blue), dalam komputer biasa disebut sebagai warna model RGB. Warna pokok 

subtractive menurut teori adalah biru (cyan), magenta (merah / ungu), dan kuning 

(yellow), dan hitam (black), dalam komputer biasa disebut warna CMYK. 

Dalam teori warna-warna pokok additive dan subtractive disusun dalam sebuah 

lingkaran warna, dimana warna pokok additive dan warna pokok subtractive saling 

berhadapan atau berkomplemen. 

Warna memiliki klasifikasi dan nama-nama, yaitu primer, sekunder, 

intermediated, tersier, dan kuarter. Berikut penjelasan mengenai klasifikasi nama 

warna : 
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a. Warna primer, merupakan warna yang tidak dapat dibentuk dari warna lain. 

Contohnya: biru (cyan), merah / ungu (magenta), dan kuning (yellow). 

b. Warna Sekunder, merupakan warna jadian dari percampuran dua warna 

primer. 

Contohnya: jingga (orange), ungu (violet), dan hijau (green). 

c. Warna Intermediated, merupakan warna perantara, yaitu warna yang ada 

diantara warna-warna primer dan sekunder. 

Contohnya: kuning hijau (sejenis moon green), kuning jingga (sejenis deep 

yellow), merah jingga (red / vermellion), merah ungu (purple), biru violet 

(sejenis blue / indigo), dan biru hijau(sejenis sea green). 

d. Warna Tersier, merupakan warna hasil pencampuran dari warna sekunder. 

Contohnya: coklat kuning, coklat merah, dan coklat biru. 

e. Warna Kuarter, merupakan warna hasil pencampuran dari dua warna tersier. 

Contohnhya: coklat jingga (jingga kuarter), coklat hijau (hijaui kuarter), dan 

coklat ungu (ungu kuarter). 

Menurut Sanyoto (2009: 46) karakter dan simbol warna berlaku untuk warna- 

warni murni (warna pelangi) berikut macam-macam warna tersebut : 

a. Kuning / Yellow 

Warna kuning berasosiasi pada sinar matahari, bahkan pada mataharinya 

sendiri, yang menunjukkan keadaan terang dan hangat. Kuning mempunyai 

karakter terang, gembira, ramah, supel, riang, cerah, hangat. Kuning 

melambangkan kecerahan, kehidupan, kemenangan, kegembiraan, kemeriahan, 

kecemerlangan, peringatan, dan humor. 

b. Jingga / Orange 

Warna jingga (orange) berasosiasi pada awan jingga atau juga buah jeruk jingga 

(orange). Awan jingga terlihat pada pagi hari sebelum matahari terbit, 

menggambarkan gelap malam menuju terbit matahari, sehingga melambangkan 

kemerdekaan, anugrah, kehangatan. Awan jingga juga terlihat pada senja 

menjelang malam, mengingatkan sebentar lagi akan datangnya gelap malam, 

sehingga melambangkan bahaya. Warna jingga juga mempunyai karakter 
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dorongan, semangat, merdeka, anugrah, tapi juga bahaya. Warna ini dapat 

menimbulkan kesan yang murah dalam arti harga, sehingga banyak digunakan 

sebagai warna pengumuman penjualan obral. 

c. Merah / Red 

Warna merah bisa berasosiasi pada darah, api, juga panas. Karakternya kuat, 

cepat, enerjik, semangat, gairah, marah, berani, bahaya, positif, agresif, 

merangsang, dan panas. Merah merupakan simbol umum dari sifat nafsu 

primitif, marah, berani, perselisihan, bahaya, perang, kekejaman, bahaya, dan 

kesadisan. Dibanding warna lain, merah adalah warna paling kuat dan enerjik. 

Warna ini bersifat menaklukan, ekspansif, dan dominan (berkuasa). Dan merah 

adalah positif, agresif, dan enerjik. 

d. Ungu / Violet 

Ungu sering digunakan dengan violet, tetapi ungu ini lebih tepat disamakan 

dengan purple, karena warna tersebut cenderung dengan kemarahan, sedangkan 

violet cenderung kebiruan. Ungu memiliki watak keangkuhan, kebesaran, dan 

kekayaan. Ungu merupakan percampuran antara merah dan biru sehingga juga 

membawa atribut-atribut dari kedua warna tersebut. Ungu adalah warna raja, 

yang digemari oleh raja-raja kuno. Ungu memiliki kesan lambang kebesaran, 

kejayaan, keningratan, kebangsawanan, kebijaksanaan, pencerahan. Jubah 

ungu melambangkan kekejaman, arogansi, dukacita, dan keeksotisan. Untuk cat 

ruangan anak-anak, warna ungu dapat meningkatkan imajinasi, sedangkan 

untuk ruang kerja dapat meningkatkan inspirasi. 

e. Violet 

Violet (lembayung) warna yang lebih dekat dengan biru. Sesungguhnya antara 

violet dan biru terdapat warna indigo. Watak warna violet adalah dingin, 

negatif, diam. Violet hampir sama dengan biru, tetapi lebih menekan dan lebih 

meriah. Warna ini memiliki warna melankoli, kesusahan, kesedihan, bela 

sungkawa, bahkan bencana. 

f. Biru / Blue 

Warna biru mempunyai asosiasi pada air, laut, langit, dan di barat pada es. Biru 
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mempunyai watak dingin, pasif, melankoli, sayu, sendu, sedih, tenang, terkesan 

jauh, mendalam, tak terhingga, tetapi cerah. Karena dihubungkan dengan langi 

yakni, tempat tinggal para dewa, biru lambang kebenaran (blue for truth). Biru 

melambangkan keagungan, keyakinan, keteguhan iman, kesetiaan, kebenaran, 

kemurahan hati, kecerdasan, perdamaian, stabilitas, keharmonisan, kesatuan, 

kepercayaan, dan keamanan. 

g. Hijau / Green 

Warna hijau berasosiasi pada hijaunya alam, tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang 

hidup dan berkembang. Hijau mempunyai watak segar, muda, hidup, tumbuh 

dan beberapa watak lainnya yang hampir sama dengan warna biru. Dibanding 

dengan warna-warna lain, warna hijau relatif lebih netral pengaruh emosinya, 

sehingga cocok untuk istirahat. Hijau sebagai pusat spectrum menghadirkan 

keseimbangan yang sempurna dan sebagai sumber kehidupan. Hijau 

melambangkan kesuburan, kesetiaan, keabadian, kebangkitan, kesegaran, 

kemudaan, keremajaan, keyakinan, kepercayaan, keimanan, pengharapan, 

kesanggupan, keperawanan, kementahan / belum pengalaman, kealamian, 

lingkungan, keseimbangan, kenangan, dan kelarasan. Di jawa, keraton-keraton 

banyak menggunakan warna hijau dengan pernak-pernik merah dan kuning. 

h. Putih / White 

Putih warna paling terang, putih berasosiasi pada salju di dunia barat. Adapun 

di Indonesia, warna ini berasosiasi pada sinar putih berkilauan, kain kafan, 

sehingga dapat menakutkan ada anak-anak. Putih mempunyai watak positif, 

merangsang, cerah, tegas, mengalah. Warna ini melambangkan cahaya, 

kesucian, kemurnian, kekanakan, kejujuran, ketulusan, kedamaian, 

ketentraman, kebenaran, kesopanan, keadaan tak bersalah, kehalusan, 

kelembutan, kewanitaan, kebersihan, simple, kehormatan. 

i. Hitam/Black 

Hitam adalah warna tergelap, warna berasosiasi dengan kegelapan malam, 

kesengsaraan, bencana, perkabungan, kebodohan, misteri, ketiadaan, dan 

keputusasaan. Watak atau karakter warna ini adalah menekan, tegas, mendalam, 
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dan depressive. Hitam melambangkan kesedihan, malapetaka, kesuraman, 

kemurungan, kegelapan, bahkan kematian, teror, kejahatan, keburukan ilmu 

sihir, kesalahan, kekejaman, kebusukan, ketakutan, duka cita.Akan tetapi, 

warna hitam juga melambangkan kekuatan, formalitas, dan keanggunan 

(elegance). Hitam memang misterius, karena hitam yang berdiri sendiri 

memiliki watak-watak buruk, tetapi jika dikombinasi dengan warna-warna lain 

hitam akan berubah total wataknya. 

j. Abu-abu/Grey 

Abu-abu adalah warna paling netral, tidak adanya kehidupan yang spesifik. 

Abu-abu berasosiasi dengan suasana muram, mendung, ketiadaan sinar 

matahari secara langsung. Warna ini ada diantara warna putih dan juga hitam, 

sehingga berkesan ragu- ragu. Karenanya, wataknya pun diantara hitam dan 

putih. Pengaruh emosinya berkurang dari putih, tetapi terbebas dari tekanan 

berat warna hitam, sehingga wataknya lebih menyenangkan dari warna hitam. 

3.11 Industri Printing 

 Di Indonesia sejarah singkat percetakan dimulai dari kedatangan bangsa 

Belanda yang membawa mesin cetak ke Indonesia dengan tujuan untuk mencetak 

literatur keagamaan. Namun yang terjadi malah mesin cetak tersebut tidak terpakai dan 

kemudian dimanfaatkan untuk memproduksi buku hingga surat penting di 

pemerintahaan saat itu (VOC). Pada abad 16 sampai abad 19 perkembangan percetakan 

cukup pesat seperti bangsa Belanda membeli mesin cetak yang lebih baik, sampai 

terbitnya surat kabar bernama Batavia Nouvelles oleh Percetakan Benteng tahun 1744. 

Kemudian muncul berbagai pengusaha percetakan dan pengusaha pabrik kertas. 

Sampai pada tahun 1976 ada sebanyak 385 mesin cetak offset diimpor ke Indonesia. 

Pebisnis percetakan pun menyebar ke berbagai kota besar di Jawa dan sekitarnya. 

Saat ini bisa Anda lihat bahwa perkembangan teknik cetak semakin maju dari mesin 

cetak offset hingga ke mesin cetak digital. Dari yang awalnya memerlukan proses yang 

cukup panjang dan memakan waktu, hingga akhirnya sekarang jika ingin mencetak 
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suatu projek seperti poster, stiker, spanduk dapat selesai dengan cepat. Dengan mesin 

cetak Digital Printing sekarang ini, Anda juga dapat mencetak dengan jumlah yang 

lebih sedikit. Biaya percetakan murah dengan hasil yang cepat serta berkualitas adalah 

poin penting yang harus ada di era sekarang ini. Pranata Printing hadir memberikan 

kemudahan bagi Anda yang memiliki projek cetak. Ayo Hubungi kontak kami 

sekarang agar projek cetak Anda dapat diselesaikan dengan cepat dan dengan hasil 

yang memuaskan. Kami pun selalu memperbaruhi dan melakukan pemeliharaan setiap 

mesin cetak kami agar dapat bekerja secara optimal menyelesaikan setiap projek cetak 

Anda. 

Pengertian percetakan secara general adalah sebuah proses untuk memproduksi 

secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan 

sebuah mesin cetak. Percetakan merupakan sebuah bagian penting 

dalam penerbitan dan percetakan transaksi. 

Banyak buku, koran, brosur, flyer dan majalah sekarang ini biasanya dicetak 

menggunakan teknik percetakan offset. Image yang akan dicetak di print di atas film 

lalu di transfer ke plat cetak. Warna-warna bisa didapatkan dengan menimpakan 

beberapa pola warna dari setiap pelat offset sekaligus. 

Teknik percetakan umum lainnya adalah cetak relief, sablon, rotogravure, dan 

percetakan berbasis digital yakni pita jarum, inkjet, dan laser. 

Dikenal pula teknik cetak poly untuk pemberian kesan emas dan perak ke atas 

permukaan dan cetak emboss untuk memberikan kesan menonjol kepada kertas 

(https://id.wikipedia.org). 

3.12 Offset Printing 

Cetak offset adalah teknik cetak yang banyak digunakan, di mana citra (image) 

bertinta di-transfer (atau di- "offset") terlebih dahulu dari plat ke lembaran karet, lalu 

ke permukaan yang akan dicetak. Ketika dikombinasikan dengan proses litografi, yang 

berdasarkan pada sifat air dan minyak yang tidak bercampur, maka teknik offset 

menggunakan sebuah pemuat citra yang rata (planographic) di mana citra yang akan 

https://www.pranataprinting.com/services/poster/
https://www.pranataprinting.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
https://id.wikipedia.org/wiki/Tinta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_cetak
https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbitan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Percetakan_transaksi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Buku
https://id.wikipedia.org/wiki/Koran
https://id.wikipedia.org/wiki/Cetak_offset
https://id.wikipedia.org/wiki/Cetak_relief
https://id.wikipedia.org/wiki/Sablon
https://id.wikipedia.org/wiki/Rotogravure
https://id.wikipedia.org/
https://id.wikipedia.org/wiki/Cetak
https://id.wikipedia.org/wiki/Litografi
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dicetak mengambil tinta dari penggulung tinta (ink rollers), sementara area yang yang 

tidak dicetak menarik air, menyebabkan area yang tak dicetak bebas tinta 

(https://id.wikipedia.org).

https://id.wikipedia.org/wiki/Tinta
https://id.wikipedia.org/
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Analisa Pekerjaan 

Kerja praktik yang dilakukan oleh penulis yaitu selama satu bulan, dimulai pada 

tanggal 29 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2019, di:  

Nama perusahaan  : MASTER Print Surabaya 

Alamat perusahaan : Jalan Wisma Tengger X / 65 Surabaya, Jawa Timur 

Berikut adalah alokasi selama seminggu, dengan ketentuan:  

1. Setiap minggunya staff dan intern mendapatkan jatah 1 kali libur di hari 

yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu pada hari Minggu 

2. Jadwal kerja yaitu sebagai berikut: 

Produksi 07.00 – 11.30 

Istirahat 11.30 – 13.00 

Produksi 13.00 – 16.00 

 Dalam jangka waktu satu bulan kerja praktik, penulis diberikan pekerjaan yang 

berhubungan dengan program studi Desain Komunikasi Visual perancangan brand 

identity MASTER Print Surabaya sebagai peningkatan Brand Awareness. 
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4.2 Konsep Perancangan 

 Proses perancangan yang digunakan dalam merancang brand identity untuk 

MASTER Print Surabaya. Berikut bagan perancangan yang menjelaskan tahapan-            

tahapan dalam perancangan brand identity : 

 

Gambar 4.1 Konsep Perancangan 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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4.3 Client Brief 

Client brief merupakan tahapan awal dari perancangan brand identity. Tujuan 

ini untuk mengumpulkan pokok permasalahan klien yang bersangkutan. Client brief 

ini akan sangat membantu proses pengerjaan karya sebagai pedoman penulis untuk 

mendapatkan ide atau rancangan yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Data-data 

yang didapat melalui client brief ini bisa berupa tulisan maupun lisan yang kemudian 

akan diterapkan pada desain. Client brief yang didapatkan yaitu dapat dari  marketing 

manager dan senior creative designer MASTER Print Surabaya. Berikut ini adalah 

brief yang diberi oleh Client : 

a. Huruf M 

Huruf M adalah persenan yang paling tinggi dalam proses pembuatan logo 

tersebut, karena huruf M bisa lebih identik langsung ke MASTER Print 

Surabaya. 

b. Berwarna (CMYK) 

Warna CMYK termasuk persenan yang paling tinggi juga dalam pembuatan 

logo MASTER Print Surabaya, dikarenakan CMYK bagian dari model 

pewarnaan yang sering dipergunakan dalam pencetakan berwarna. 

c. Modern 

Modern salah satu peran penting dalam pembuatan logo, karena offset 

printing memiliki kesan jadul atau udah lama, dengan kata modern ini bisa 

mengubah mindset orang. 

 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Tahap selanjutnya pengumpulan data yang dimana tahapan pengumpulan 

semua informasi dari hasil client brief kemudian di identifikasi dan dikelompokan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah perusahaan. Hal-hal yang 

dilakukan dalam pengumpulan data meliputi: 
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4.4.1 Analisa Perushaan Dan Kompetitor 

 Tahapan analisis ini bersifat internal yang dapat digunakan sebagai landasan 

perancangan brand identity perusahaan. Sedangkan kompetitor bersifat sebagai 

perbandingan antara perusahaan dengan perusahaan competitor. 

 Analisis dari permasalahan perusahaan mencakup pada beberapa hal seperti, 

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (oppurtunities), dan ancaman 

(threat) yang bersifat internal dalam tujuan perushaan untuk memasarkan produk atau 

jasanya. Dan permasalahan competitor bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan 

mengindari persamaan kompetitor perusahaan. 

4.4.2 Observasi 

 Dalam tahap observasi ini yang dilakukan adalah mencari refrensi-refrensi 

visual logo mulai dari bentuk karakteristik logo sampai bentuk warna yang digunakan 

sebagai penunjang perancangan logo. Logo tidak hanya sekedar membuat sebuah 

bentuk tetapi diperlukan kreatifitas desainer dari sebuah ide yang kreatif dan memiliki 

inovasi. 

 Sedangkan untuk perancangan media promosi juga diperlukan refrensi-refrensi 

mengenai bentuk media-media yang kreatif dan inovasi dari beberapa contoh melalui 

internet, buku, maupun bentuk mock-up. Hal ini bertujuan agar refrensi-refrensi 

tersebut dapat diterapkan dan diaplikasikan nantinya sebagai rancangan logo dan media 

promosi perusahaan. 

4.4.3 Diskusi 

 Diskusi disini adalah tahapan yang harus dilakukan dengan sesama creative 

designer, yaitu senior creative designer MASTER Print Surabaya. Setelah 

mendapatkan masukan dari berbagai tim, tim kreatif juga harus melakukan brief sendiri 

agar menemukan desain yang baik dari segi teori maupun praktis. Diskusi bersama 

senior creative designer ini akan mendapatkan data yang berhubungan dengan desain 

seperti warna, bentuk, tipografi, dan lain sebagainya. 
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4.5 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan untuk mempermudah dalam menentukan solusi dan 

keyword yang akan menjadi dasar sebuah desain, hal ini dilakukan dengan 

menggolongkan data yang terkumpul melalu proses riset kedalam beberapa bagian 

meliputi SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat). Analisis data juga 

dilakukan oleh agar tingkat validalitas data yang telah didapat tetap stabil. Hal tersebut 

dilakukan melalui 2 tahapan yaitu : 

4.5.1 Analisis SWOT 

 Analisis SWOT merupakan sebuah bentuk analisis data yang digunakan untuk 

melihat berbagai kemungkinan permasalahan internal dan eksternal perushaan yang 

pada nantinya akan digunakan untuk menentukan solusi yang tepat bagi perancangan 

brand identity MASTER Print Surabaya. SWOT merupakan singkatan dari strength 

(kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (kesempatan), dan threat (ancaman). 

Hal ini mempermudah dalam mengidentifikasi hubungan masalah internal dan 

eksternal sehingga dapat menentukan solusi yang tepat bagi perushaan. 

 Strenght Weakness 

 
 
 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 

Eksternal 

 Layanan MASTER 

Print Surabaya yang 

ramah dan membuat 

nyaman. 

 MASTER Print 

Surabaya selalu 

menunjukkan proses 

pengerjaannya, 

sehingga hasil akhir 

bias sangat maksimal. 

 Para pekerja MASTER 

Print Surabaya yang 

sudah berpengalaman 

lebih dari 10 tahun 

dibidang printing. 

 Selama ini belum 

terlalu sering atau 

terlalu banyak publish 

karena belum memiliki 

brand identity. 

 Kantor yang kurang 

rapi atau kurang bersih. 
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Opportunities S – O W - O 

 Jam terbang 

competitor belum lama 

dibandingkan dengan 

MASTER Print 

Surabaya. 

 Ongkos untuk biaya 

produksi tergolong 

terjangkau. 

Dengan para pekerja 

yang ramah dan sudah 

berpengalaman membuat 

jam terbang MASTER 

Print Surabaya menjadi 

tinggi. Meskipun ongkos 

produksinya tergolong 

terjangkau tetapi tidak 

mengubah hasil akhir 

produksi yang menjadi  

maksimal. 

MASTER Print 

Surabaya yang meiliki 

jam terbang tinggi 

berdampak pada keadaan 

kantor yang kurang rapi 

atau bersih. 

Threats S – T W - T 

 Kompetitor memiliki 

logo dan media 

promosi. 

Sekalipun memiliki 

logo juga media promosi, 

namun MASTER Print 

Surabaya masih dapat 

menarik minat calon 

customer karena jam 

terbangnya sudah lama. 

Kurangnya publish 

sehingga membuat 

MASTER Print Surabaya 

kurang dikenal oleh 

masyarakat. 

Strategi Utama : 

Merancang brand identitiy yang sesuai dengan karakteristik MASTER 

Print Surabaya sehingga dapat meningkatakan brand awareness, dan masyarakat pun 

semakin mengenal MASTER Print Surabaya terutama masyarakat Surabaya dan 

sekitarnya. 

Gambar 4.2 Tabel Analisa SWOT 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

4.5.2 Keyword 

 Tahap pada keyword dalam perancangan brand identity adalah untuk 

mempermudah dalam tahap penentuan konsep perancangan brand identity MASTER 

Print Surabaya. Setelah melakukan analisis sebelumnya yaitu SWOT, maka 

selanjutnya dirangkum kemudian disimpulkan dari tahap analisis SWOT sampai 

terdapat muncul 2 atau 3 keyword yang dianggap mampu mewakili semua keyword 

dan permasalahan perushaan. 
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4.6 Proses Kreatif 

 Dalam tahapan ini merupakan langkah awal dari bentuk visualisasi konsep 

perancangan brand identity MASTER Print Surabaya. Dengan memperhitungkan 

deskripsi konsep serta warna dan karakteristik yang telah ditemukan, desainer berperan 

untuk berpikir kreatif dan inovasi sehingga nilai visualisasi yang dihasilkan dapat 

sesuai dengan brief dan desain yang komunikatif. Hal ini membutuhkan tahapan proses 

kreatif, yaitu : 

 

Gambar 4.3 Sketsa Brainstroming 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

4.6.1 Sketch 

 Sketch adalah teknik awal sebuah gambaran kasar dengan menggunakan media 

pensil dan kertas. Tujuan ini untuk me-visualisasikan dan meng-explore ide-ide kreatif 

yang berhubungan dengan konsep yang telah ditemukan sebelumnya. 

 Sifat sketch ini menggunakan teknik manual, sehingga kreatifitas desainer lebih 

luas dan dapat menuangkan ide kreatif menjadi desain yang kreatif dan variative. Tahap 

sketch juga dibutuhkan beberapa alternative yang bertujuan untuk memberikan pilihan 

gambaran desain lebih dari satu. 
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 Berikut ini adalah tahapan-tahapan sketch : 

1. Logo 

Perancangan logo yang digunakan untuk MASTER Print Surabaya ini 

menggunakan teknik komputerisasi digital dalam pewarnaan yang sesuai dengan 

keyword “strong” dan hasil yang mengarah pada warna dan karakteristik bentuk 

menggunakan desain yang tegas, jelas, dan berwarna sesuai dengan konsep yang telah 

ditentukan. 

Pertimbangan pemilihan gaya ini adalah karena gaya tersebut mampu 

menyampaikan kesan jelas pada klien dengan baik jika dibandingkan dengan gaya 

desain yang memiliki tingkat baca dengan kerumitan yang tinggi. 

Karakteristik bentuk dari logo MASTER Print Surabaya mengusung dari 

elemen- elemen yang telah didapat dari hasil brainstorming dan diperkuat dengan hasil 

keyword yaitu strong yang sangat identik dengan elemen yang akan dipergunakan. 

Elemen-elemen tersebut nantinya akan dijadikan bentuk awal dari konsep. 

Berikut adalah sketsa alternative logo : 
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Gambar 4.4 Sketsa Alternatif Logo 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan hasil dari braindstorming yang dilakukan, maka logo terpilih dari 

3 seketsa di atas telah ditentukan. 

2. Desain MASTER Print Surabaya 

 

Gambar 4.5 Logo Terpilih  MASTER Print Surabaya 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

        Logo MASTER Print Surabaya yang dipilih dari beberapa alternatif adalah 

logo MASTER Print Surabaya yang memiliki elemen-elemen yang sesuai dengan 

keyword dan brainstorming yang telah dilakukan sebelumnya.Di dalam logo terpilih 

ini memiliki elemen-elemen yang ada pada perawatan MASTER Print Surabaya yaitu, 

daun sirih, lekuk tubuh, dan tetesan air.Logo ini menunjukkan konsep lifestyle seperti 

yang ada dan sesuai keyword yang sebelumnya telah ditemukan. Setelah logo terpilih, 

logo tersebut akan digunakan dan diaplikasikan pada media pendukung seperti 

stationery set, flyer, mini x banner, dan lain-lainnya. 

a. Perancangan Media 
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Perancangan media adalah proses pengarahan pesan dari iklan ke khalayak 

sasaran pada tempat dan waktu yang tepat yang sesuai dengan sasaran segmentasi serta 

media yang memadai dan tepat untuk mendukung kegiatan promosi tersebut. 

b. Strategi Media 

Strategi media adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

dengan menetapkan media yang akan digunakan sebagai promosi. Media yang 

digunakan dalam perancangan karya terbagi dua jenis yaitu media utama dan media 

pendukung. Media utama yaitu logo sedangkan media pendukung yang menunjangnya 

antara lain : banner, dan lain-lain. 

1. Stationary Set 

 

Gambar 4.6 Sketsa Stationery-Amplop 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

Gambar 4.7 Sketsa Stationery-Kartu Nama 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Gambar 4.8 Sketsa Stationery- Kop Surat 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

Gambar 4.9 Sketsa Stationery- Map Besar 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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 Stationary digunakan karena mudah untuk mengaplikasikan logo ke desain 

stationary set, sehingga akan lebih menarik. Dan stationary yang dipilih ialah amplop, 

kartu nama, kop surat, dan map besar. 

2. Banner 

Gambar 4.10 Sketsa Media Promosi- Banner 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

Banner digunakan karena bisa ditempatkan dimana saja, mudah dibaca, dan 

juga dijangkau oleh siapapun. Namun, yang pasti banner merupakan salah satu media 

promosi yang efektif. 

4.6.2 Digital Illustration 

 Tahap digital illustrasi adalah tahap proses setelah Teknik awal sebuah gambar 

sketch dan akan dilakukan tahap lanjut ke proses computer atau daalm bentuk digital. 

Sketch yang sudah terpilih dalam proses digital akan dikembangkan lagi sampai ke 

bentuk pewarnaan. Tidak hanya bentuk line art tetapi juga perlu adanya tahap coloring 

digital. Warna yang digunakan tidak hanya satu melainkan menggunakan variasi warna 

untuk memberikan alternative warna yang cocok dengan desain tersebut. 

Sketsa desain yang telah dibuat digitalnya pada desain yang terpilih , baik dari 

segi warna, bentuk, dan keyword lalu diimplementasikan sebgai berikut : 
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a. Logo MASTER Print Surabaya 

 

Gambar 4.11 Logo Terpilih MASTER Print Surabaya 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

Logo MASTER Print Surabaya di dominasi dengan warna CMYK yang 

mealmbangkan tinta dari printer offset itu sendiri. Logo ini nantinya akan digunakan 

dalam banyak media, seperti media pendukung untuk keperluan promosi. Warna dari 

logo itu yaitu cyan, magenta, yellow, black dan putih akan mendominasi dalam setiap 

desain yang dibuat. 

1. Amplop 

Gambar 4.12 Implementasi Amplop 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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2. Kartu Nama 

Gambar 4.13 Implementasi Kartu Nama 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

3. Kop Surat 

Gambar 4.14 Implementasi Kop Surat 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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4. Map Besar 

Gambar 4.15 Implementasi Map Besar 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

4.7 Konsultasi 

 Beberapa desain yang sudah pada tahap digital, kemudian diseleksi atau dipilih 

oleh creative director dan art director. Proses penyeleksian sudah dilakukan kemudian 

diserahkan kepada perusahaan. Perushaan akan memilih desain yang terbaik menurut 

mereka tepat dan sesuai dengan keinginan mereka. Proses ini biasanya tidak hanya 

berlakngsung sekali, karena terkadang perusahaan masih merasa belum selesai dengan 

hasil yang sudah diserahkan. Dan apabila hal itu terjadi, maka dibutuhkan tahap proses 

kreatif lagi dengan konsep yang sama dan ditentukan. 

4.8 Graphic Standard Manual (GSM) 

Membahas perancangan logo tentu identik dengan adanya Graphic Standard 

Manual, atau yang biasa disingkat GSM. Perancangan GSM tersebut adalah meliputi 

makna logo, logo grid, logo hitam putih, logo grayscale, minimum clear area, logo 

standar, warna, tipografi, incorrect used. 
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1. Makna Logo 

 

Gambar 4.16 Logo MASTER Print Surabaya 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

Huruf M digunakan karena melambangkan nama MASTER Print Surabaya, 

supaya orang-orang yang melihatnya langsung bisa mengartikan bahwa itu MASTER 

Print Surabaya. 

Lalu digabungkan dengan warna-warna yang berbeda yaitu CMYK, karena 

CMYK melambangkan dari tinta Printer Offset, dan memiliki arti keindahan. 

2. Logo Grid 

Gambar 4.17 Logo Grid 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Logo grid sistem merupakan suatu ketentuan tampilan standar atau tampilan 

ukuran yang digunakan sebuah logo untuk menyesuaikan dan menentukan ukuran logo 

sesuai dengan ketentuan GSM saat meletakkan pada media yang lainnya 

 

3. Logo Hitam Putih 

 

 

Gambar 4.18 Logo Hitam Putih 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

Hitam putih sering disingkat BW atau B & W adalah istilah yang megacu ke 

sejumlah monokrom bentuk dalam seni visual. Logo MASTER Print Surabaya 

berwarna hitam putih atau sebaliknya digunakan untuk kebutuhan cetak dengan tinta 

hitam.Dan di atas adalah logo MASTER Print Surabaya dengan warna hitam putih atau 

black and white. 

 

4. Logo Grayscale 

 

Gambar 4.19 Logo Greyscale 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Logo grayscale ini berbeda dengan logo black&white, perbedaan ada pada 

warna logo yang diaplikasikan dalam rentang skala hitam ke putih.Grayscale adalah 

warna selain hitam, ada juga hitam sedang, abu-abu tua, abu-abu muda, ataupun 

putih.Grayscale merupakan aspek penting dari gambar digital, penggunaan logo 

grayscale ini sangat sering digunakan pada cetakan 1 warna seperti koran atau tabloid. 

5. Minimum Clear Area 

 

 

Gambar 4.20 Minimum Clear Area 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Minimum clear area adalah sebuah area kosong yang berada di keempat sisi 

logo atau sebuah area kosong antara logo dan elemen lainnya. Berfungsi untuk 

memberikan ruang agar logo lebih mudah untuk dibaca dan dikenali oleh mereka yang 

melihat logo tersebut. Minimum clear area pada logo MASTER Print Surabaya sebesar 

2 cm pada keempat sisi logo. 
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6. Logo Standard 

 

 

Gambar 4.21 Logo Standard 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Untuk ukuran standar logo MASTER Print Surabaya terkecil adalah 10%. 

Secara ukuran teknis identitas ini tidak boleh untuk diperkecil lagi karena akan 

menghilangkan kemudahan untuk dilihat dan dibaca dari jarak tertentu. Hal ini menjadi 

pertimbangan teknis untuk tampilan monitor untuk keperluan multimedia maupun 

teknik percetakan. 
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7. Warna Corporate 

 

Gambar 4.22 Warna Corporate 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Warna yang digunakan pada logo MASTER Print Surabaya ialah warna 

Magenta, Cyan, Yellow, Black, dan Biru Tua. Penggunaan warna hijau tua dan muda 

juga warna putih menunjukkan warna dari simbol kebesaran agama Islam, agar cocok 

dengan konsep yang didapat yaitu lifestyle yang islami. Warna orange gelap 

menunjukan dari simbol kealamian atau natural dari bahan-bahannya. 
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8. Tipografi Corporate 

 

 

Gambar 4.23 Tipografi Corporate Bagian 1 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Gambar 4.24 Tipografi Corporate Bagian 2 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

Pada logotype MASTER Print Surabaya font yang digunakan adalah 

Coolvetica pada “MASTER” dan Caviar Dreams pada “Print dan Digital Offset”. Font 

Coolvetica ini digunakan pada logotype MASTER Print Surabaya dengan 

menggunakan ukuran 25 pt dari ukuran logo. Dan pada font Caviar Dreams 

menggunakan ukuran 25 pt dan 11 pt dari ukuran logotype. 

 

9. Incorrect Used 

 

Gambar 4.25 Incorrect Used Bagian 1 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Pada incorrect used, Tidak diperkenankan mengganti warna lain selain warna 

korporat pada logo MASTER Print Surabaya, kemudian dijadikan graphic standard 

manual dengan tujuan dan alasan apapun. 

 

Gambar 4.26 Incorrect Used Bagian 2 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

Selain itu, tidak diperkenankan mendistorsikan, meregangkan, atau 

mengompres logogram MASTER Print Surabaya, logotype, maupun keduanya dengan 

cara atau teknik apapun. 

 

Gambar 4.27 Incorrect Used Bagian 3 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Dan yang terakhir ialah, tidak diperkenankan untuk mengganti jenis huruf pada 

logotype MASTER Print Surabaya yang telah ditentukan dalam graphic standard 

manual dengan jenis huruf apapun. Karena sesuai dengan tipografi korporat yang telah 

ditentukan jenis font yang digunakan pada logotype MASTER Print Surabaya adalah 

Coolvetica dan Caviar Dreams.  
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4.9 Media Pendukung 

 

5. Amplop 

Gambar 4.28 Implementasi Amplop 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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6. Kartu Nama 

 

 

Gambar 4.29 Implementasi Kartu Nama 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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7. Kop Surat 

 

Gambar 4.30 Implementasi Kop Surat 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

 



58 
 

 

 

8. Map Besar 

 

Gambar 4.31 Implementasi Map Besar 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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9. Banner 

 

Gambar 4.32 Implementasi Banner 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019)
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Setelah menjalani kerja praktik selama sebulan ini dapat disimpulkan untuk 

mengerjakan media promosi untuk MASTER Print Surabaya akan berproses dengan 

cepat apabila dilakukan sesuai dengan tahapannya, yaitu dimulai dari client brief, 

wawancara, dan lain lainnya. Kekayaan akan pengetahuan akan membantu pengerjaan 

desain. Serta apabila proses dapat dinilai dengan baik akan menghasilkan karya yang 

memuaskan serta sukses menarik perhatian pelanggan MASTER Print Surabaya. 

5.2 Saran  

Saran akan diberikan kepada peneliti atau mahasiswa selanjutnya dengan topik 

yang mirip dengan laporan kerja praktik “Perancangan Brand Identity MASTER Print 

Surabaya Sebagai Peningkatan Brand Awareness”. Brand Identity yang dirancang 

biasanya tidak hanya satu, maka disarankan menyimpan segala hasil karya dengan baik 

dan rapi karena apabila tiba-tiba dibutuhkan pada waktu tertentu, data sudah siap. 

Selain itu, karena brand identity tujuan utamanya adalah untuk menarik pembacanya 

agar perusahaan mendapatkan pelanggan, maka baiknya desain harus sebisa mungkin 

menarik perhatian pembacanya. Utamakan elemen visual dibandingkan elemen tulisan. 
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