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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

3.1 Metode Perancangan 

Setiap pekerjaan memiliki alur kerjanya masing-masing, begitu pula dalam 

merancang desain suatu billboard. Hal ini dimaksudkan agar proses kerja lebih 

teratur. Alur kerja perancangan billboard ini secara garis besar dapat dilihat 

melalui diagram seperti pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Kerja 

 

3.2 Pra Produksi 

Pada tahap pra produksi, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam 

perancangan desain billboard ini. 
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3.2.1 Permintaan Klien 

Klien mengajukan permintaan untuk dibuatkan dua billboard, yaitu 

billboard untuk A Care Dental Clinic dan Dimas Ayu Salon & Spa. Klien juga 

mengajukan sejumlah permintaan mengenai desain billboard tersebut, yaitu: 

a. Desain billboard menggunakan tema warna yang bisa dipilih, yaitu: Biru, 

hijau, atau kuning. 

b. Isi dari billboard yaitu data berupa layanan yang disediakan oleh klinik dan 

salon tersebut. 

Berdasarkan permintaan dari klien terhadap isi iklan dari billboard yang 

akan didesain, maka tujuan dari iklan ini adalah sebagai iklan informasi. 

 

3.2.2 Survey Lokasi 

Sebelum mulai mendesain billboard, dilakukan survey lokasi mengenai 

dimana klien menginginkan billboard yang setelah jadi nanti akan dipasang. Hasil 

survey bisa dilihat pada gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Lokasi Pemasangan Billboard 
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3.2.3 Ide dan Konsep 

Berdasarkan sejumlah persyaratan yang telah diajukan klien, maka warna 

dominan yang akan digunakan untuk billboard klinik adalah biru. Hal ini 

disesuaikan dengan arti warna biru, yaitu ketenangan, kepercayaan, dan 

kebersihan. Hal ini tentunya telah mencerminkan klinik, dimana unsur kebersihan 

sangatlah penting untuk sebuah klinik. 

Warna dominan yang akan digunakan untuk billboard salon adalah warna 

hijau. Hal ini disesuaikan dengan arti warna hijau, yaitu alami dan sehat. 

Disesuaikan dengan layanan yang disediakan oleh salon dan spa, yaitu perawatan 

kecantikan dan bagi sejumlah orang spa merupakan sarana relaksasi diri sehingga 

suasana yang alami merupakan suatu nilai plus. 

 

3.3 Produksi 

Dalam proses produksi, ada beberapa tahap yang akan dilewati dalam 

merancang desain billboard ini. 

a. Desain awal 

Pada tahap ini akan dibuat dua desain untuk klinik dan dua desain untuk 

salon. 

b. Pemilihan desain 

Dari keempat desain awal yang dibuat, akan dipilih dua desain untuk 

dikerjakan lebih lanjut pada tahap produksi berikutnya. 
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c. Revisi 

Desain yang telah terpilih direvisi terlebih dahulu untuk sampai ke tahap 

berikutnya. 

d. Desain akhir 

Di tahap akhir ini, desain telah benar-benar jadi dan siap untuk diproduksi. 
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