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ABSTRAK 

 

 Promosi merupakan salah satu bentuk pemasaran, perusahaan harus mampu 

berkomunikasi dengan calon konsumen serta publik secara umum, dan salah 

satunya melalui kegiatan promosi. Mengadakan kegiatan promosi secara 

berkesinambungan dan terarah akan mengangkat citra dan penjualan suatu 

produk/jasa yang ditawarkan perusahaan. Media promosi merupakan alat yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan promosi. Pemilihan media promosi 

ditentukan oleh perusahaan dan advertising atau creative agency setelah melalui 

proses analisa pasar yang panjang. 

 Buku katalog produk merupakan salah satu bentuk media promosi yang 

akan membantu kegiatan promosi dan pemasaran stroller bayi Chirsbell karena 

memiliki dampak jangka panjang, konsumen memiliki waktu lebih banyak untuk 

mempertimbangkan barang dan harga. Katalog produk pada umumnya juga 

menampilkan foto asli produk, spesifikasi, serta informasi lain yang berhubungan 

dengan produk/jasa. Katalog yang dibagikan secara langsung kepada target audiens 

akan disimpan dalam jangka waktu yang lama dan tentunya akan sangat 

membentuk dalam meningkatkan penjualan produk selain melalui e-commerce dan 

promosi di media sosial. 

 Proses perancangan desain media promosi katalog Chrisbell meliputi 

pengumpulan informasi serta brief produk dari klien dan creative director, 

perancangan strategi komunikasi, pendekatan visual, dan konsep visual. Proses 

kreatif ini dilakukan untuk membangun brand image yang kuat pada produk yang 

dipromosikan agar melekat dibenak masyarakat. 



 

viii 
 

 Perancangan desain buku katalog Chrisbell ini membutuhkan pemahaman 

dan pengaplikasian pelajaran dalam beberapa mata kuliah, seperti komputer grafis, 

layout – cetak, dan nirmana. Berdasarkan proses kreatif yang dilakukan sebelum 

mendesain katalog, maka dihasilkan sebuah katalog sebagai penunjang promosi 

produk stroller Chrisbell yang terdiri dari 5 halaman meliputi data verbal dan visual 

mengenai produk yang ditawarkan PT Sidomoro Makmur Sentosa. 

 

Kata Kunci : Promosi, media promosi, katalog 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan media informasi telah berkembang dengan sangat cepat pada 

era globalisasi seperti saat ini, baik melalui media online maupun cetak. Sistem 

penyampaian informasi mengenai suatu produk yang ditawarkan akan menentukan 

apakah proses tersebut berjalan dengan baik dan efektif. Berbagai bentuk 

penyampaian informasi dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk 

atau jasa secara umum kepada masyarakat luas. 

Pemasaran modern membutuhkan lebih dari pengembangan produk yang 

baik, menetapkan harga yang atraktif, atau membuat suatu produk dan jasa mudah 

diakses. Perusahaan harus mampu berkomunikasi dengan calon konsumen serta 

publik secara umum. Komunikasi dalam pemasaran dapat memberikan imbalan 

yang besar bagi perusahaan bila terintegrasi dan berjalan dengan baik (Kotler & 

Keller, 2009: 171). 

Seperti halnya komunikasi dalam kehidupan manusia, komunikasi dalam 

pemasaran memiliki banyak fungsi sebagai juru bicara perusahaan dan mereknya 

serta merupakan sarana dimana perusahaan dapat membangun dialog dan hubungan 

dengan konsumen (Kotler & Keller, 2009: 172).  Komunikasi pemasaran  berperan 

sangat vital dalam memfasilitasi hubungan saling menguntungkan antara 

perusahaan dengan pembeli prospektif. 

Promosi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan 

perusahaan melalui pesan-pesan yang didesain untuk menstimulasi terjadinya 
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kesadaran (awareness), ketertarikan (interest), dan berakhir dengan tindakan 

pembelian (puchase) yang dilakukan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa dari 

suatu perusahaan. Calon konsumen akan merasa dihargai dan akan lebih 

menghargai produk tersebut jika mengetahui semua informasi dan pengetahuan 

yang luas mengenai produk maupun perusahaan. 

Media mempunyai peran penting dalam penyampaian pesan komunikasi, 

begitu juga dengan kegiatan promosi yang membutuhkan media untuk 

menyampaikan pesan dan informasi tentang jasa ataupun produk (Ardhi, 2013: 2). 

Media promosi memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan jenis promosinya, 

karena setiap alat atau media promosi mempunyai karakter dan biaya yang berbeda-

beda. Namun untuk memperkuat citra perusahaan di mata konsumen pemasar harus 

dapat memadukan keseluruhan bauran pemasaran agar dapat mengkomunikasikan 

pesan/informasi secara efektif dan konsisten.  

Katalog merupakan salah satu jenis media promosi yang memiliki dampak 

jangka panjang karena disimpan dan dibagi secara langsung kepada calon 

konsumen, baik dalam bentuk cetak atau melalui direct email. Katalog adalah 

tekanan rendah pemasaran langsung, taktik yang memungkinkan konsumen 

memiliki waktu lebih banyak untuk mempertimbangkan barang dan harga.  

Menurut research yang dilakukan oleh layanan Pos AS menunjukkan bahwa 

meskipun jumlah pembelian konsumen secara online meningkat, konsumen tetap 

memilih untuk memiliki katalog yang dikirimkan langsung kepada mereka, dalam 

banyak kasus, menerima katalog adalah langkah awal dalam sebuah siklus 

pembelian (Clow and Baack, 2007: 356). 
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Katalog merupakan salah satu jenis media komunikasi yang memiliki 

impact atau tujuan dari pemasaran langsung (direct marketing) yang mendorong 

kegiatan promosi dan penjualan produk. Pemasarang langsung (direct marketing) 

diterapkan oleh perusahaan untuk membangun merek dan hubungan dengan 

konsumen, juga mencari respons dari konsumen secara langsung, segera, dan 

terukur (Kotler dan Armstrong, 2008: 221). 

Buku katalog produk merupakan media promosi yang dicetak dan khusus 

menyajikan produk-produk yang ditawarkan dalam jumlah banyak. Media ini 

sangat cocok untuk produk yang mempunyai banyak spesifikasi dan detail sehingga 

pembaca dapat mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk yang 

ditawarkan dan membantu konsumen untuk menentukan produk mana yang harus 

mereka beli. 

Katalog dapat menjadi alternatif pilihan media promosi cetak yang mampu 

menampilkan banyak informasi. Dalam sebuah katalog juga tercantum kata dan 

elemen visual yang mempunyai daya tarik untuk mempengaruhi calon konsumen 

agar membeli dan menggunakan produk tersebut. 

Perusahaan pasti membutuhkan kerjasama dengan sebuah creative agency 

dalam proses kreatif pada setiap promosi yang dilakukan, termasuk dalam hal 

merancang dan mendesain sebuah katalog produk. PT. Picodio dengan Higi sebagai 

tim kreatif yang menyediakan jasa dalam bidang branding, graphic design, 

advertising, dan social media marketing dengan desain yang unik serta strategi 

promosi yang baik, akan membantu proses promosi pada sebuah perusahaan lebih 

menonjol daripada yang lain. 



4 
 

 
 

Pada kerja praktik ini tujuannya adalah untuk membuat media promosi 

cetak berupa katalog salah satu produk produksi PT. Sidomoro Makmur Sentosa, 

yaitu stroller bayi Chrisbell. Pembuatan katalog produk telah direncanakan PT. 

Sidomoro Makmur Sentosa yang bekerjasama dengan PT. Picodio. Katalog dipilih 

sebagai media pendukung promosi online di media sosial dan website produk 

stroller Chrisbell. 

Pembuatan media promosi katalog ini menggunakan ilustrasi digital untuk 

pengolahan gambar. Ilustrasi digital yang digunakan mengesplorasikan 

kemampuan kreatif program komputer untuk membuat seni visual berupa ilustrasi 

dengan hasil vektor. Dalam pembuatan katalog ini, gambar yang diolah dengan 

tambahan ilustrasi adalah foto berbagai macam produk stroller bayi Chrisbell 

beserta spesifikasinya. 

Stroller bayi Chrisbell yang diimpor oleh PT. Sidomoro Makmur Sentosa 

ini termasuk produk baru di pasaran yang harus bersaing ketat dengan produk – 

produk lain yang sejenis dan sudah memiliki tempat di benak konsumen. Oleh 

karena itu, katalog produk ini akan didesain dengan elemen visual yang menarik, 

dilengkapi dengan spesifikasi produk, dan tentunya sesuai dengan target pasar yang 

ingin dicapai oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan minat beli masyarakat 

terhadap produk-produk stroller bayi Chrisbell. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana merancang media katalog PT. Sidomoro Makmur Sentosa untuk 

produk stroller bayi Chrisbell sebagai penunjang promosi”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dari permasalahn yang dirumuskan, batasan masalah yang digunakan 

adalah membuat rancangan media promosi cetak berupa desain katalog produk 

stroler bayi Chrisbell. 

1.4 Tujuan 

Kerja praktik selama 2 bulan ini bertujuan untuk : 

a. Membangun konsep dan brand image produk stroller bayi Chrisbell pada desain 

katalog untuk mendukung proses promosi. 

b. Merancang media promosi cetak produk stroller bayi Chrisbell berupa katalog 

produk stroller bayi Chrisbell. 

c. Menghasilkan media katalog yang mampu menyampaikan informasi dan 

promosi yang rapih dan terorganisir. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai gambaran dan alternatif desain iklan media cetak berupa katalog 

produk stroller bayi Chrisbell. 

b. Menambah pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana merancang desain 

iklan media cetak berupa katalog produk stroller bayi Chrisbell. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Secara praktis, hasil perancangan ini bisa menjadi evaluasi pencapaian materi 

perkuliahan yang telah dikuasai oleh mahasiswa. 

b. Hasil perancangan ini dapat diterapkan pada perusahaan dan meningkatkan 

kegiatan promosi yang sangat penting untuk kelanjutan suatu produk atau jasa. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari 

sub-sub bab yang menjelaskan inti dari pembahasan dalam penyusunan laporan ini. 

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Bab I merupakan inti dari laporan, berisi alasan mengapa masalah yang 

dikemukakan dalam laporan ini dipandang menarik dan penting sehingga menjadi 

penyebab dilakukan kerja praktik. Disamping itu juga dikemukakan kedudukan 

masalah yang akan diselesaikan dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. 

Materi yang diuraikan dalam bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempat 

dilaksanakannya kerja praktik, yaitu PT. Picodio. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 Landasan teori pada bab III mendefinisikan berbagai macam teori, komsep, 

dan pengertian yang menjadi dasar kuat dalam sebuah laporan kerja praktik dan 

perancangan desain katalog. 

BAB IV : IMPLEMENTASI KARYA 

 Pada bab keempat ini akan dijabarkan proses kreatif dari perancangan 

desain media promosi katalog yang dikerjakan selama kerja praktik. 
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BAB V : PENUTUP 

 Pada bab kelima ini akan dijelaskan beberapa hal meliputi : 

5.1 Kesimpulan 

 Penjabaran secara singkat seluruh kegiatan dan proses yang dilakukan 

selama melaksanakan kerja praktik, serta masalah yang diangkat sebagai dasar 

pembuatan laporan. 

5.2 Saran 

 Bagian ini menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan saran bagi perusahaan 

selama melakukan kerja praktik. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar pustaka berisi tentang daftar referensi yang digunakan sebagai dasar 

dalam pelaksanaan Kerja Praktik, bisa berupa buku, koran, majalah, e-book, dan 

lain-lain. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

PT. Picodio Digital Agency 

Alamat  : Jl. Galaxi Klampis Asri Selatan VIII Blok L4-12, 

  Galaxy Bumi Permai Araya Tahap II 

  Surabaya – 60119, Indonesia 

Telepon : +62 31 599 5042 

     (031) 5995042 

Email  : info@picodio.com 

Website : www.picodio.com 

Hari Kerja : Senin s.d Jumat 

Jam Kerja  : 08:30 – 17:30 WIB 

PT. Picodio merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Digital 

Agency. Nama PICODIO sendiri, berasal dari bahasa spanyol pico dio, yang artinya 

dalambahasa Inggris gave peak atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

‘Memberikan Puncak’. Filosofi dalam nama Picodio, ingin memberikan yang 

terbaik (memberikan puncak) untuk client, dengan pelayanan yang memuaskan. 

 

 

 

 

 

http://www.picodio.com/
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2.2 Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan pelanggan digambarkan dalam Logo Picodio yang berupa 

senyuman, dengan arah panah yang menjulang ke atas kanan, sebagai lambing 

perkembangan dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. 

Bentuk kurva menandakan keluwesan dan fleksibilitas. 

Desain font pada Logo Type mengadopsi bentuk font standar komputer, 

yang digunakan saat memprogram. Bentuk bulat dan luwes memiliki arti sebagai 

layanan dan jasa yang fleksibel, yang mampu menyesuaikan kebutuhan pelanggan. 

Logo type dibentuk demikian agar tetap memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, 

dan tampil modern. 

Picodio ingin tampil menyenangkan, namun tetap elegant. Hijau 

menunjukkan sesuatu yang baru, segar, pertumbuhan serta kemandirian. Hijau 

mengarahkan pada emosi yang seimbang dan tenang dalam mengambil keputusan 

terbaik. Pemilihan warna Hijau sebagai perwajahan yang dapat diandalkan dan 

dipercaya menjadi tujuan utama Picodio.  

Warna biru memperkuat penampilan tersebut. Biru merupakan warna paling 

aman untuk ditujukan pada target audience pria maupun wanita, membentuk image 

perusahaan yang memiliki kredibilitas. Biru menandakan kedewasaan, loyalitas, 

Gambar 2.1 Logo PT Picodio Digital Agency 

Sumber : HRD PT Picodio, 2017 
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kepercayaan, handal dan bertanggung jawab. Logo memiliki senyuman hijau yang 

bersifat ‘down to earth’, yang membantu dan beradaptasi terhadap pelanggan-

pelanggan baru. Hijau dan biru memberikan sensasi ketenangan membentuk 

loyalitas pelanggan terhadap PT. Picodio. 

2.3 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Picodio didirikan pada tahun 2011. PT Picodio bergerak sebagai digital 

agency di Indonesia, tepatnya kota Surabaya. PT Picodio melihat media digital 

sebagai cara untuk meningkatkan merek/perusahaan/citra pribadi. Tim PT Picodio 

membantu setiap klien membangun brand awareness perusahaan/brand mereka 

melalui media seperti website, mobile application, web based system, layanan SEO 

dan SEM untuk meningkatkan visibilitas pada mesin pencari, social media 

management sebagai teknik pemasaran melalui media sosial, online channel 

management sebagai pengelolaan saluran online, dan graphic design yang 

menyediakan jasa desain grafis profesional termasuk desain logo, desain cetak 

brosur dan masih banyak lagi. Selain itu, media digital adalah cara yang bagus 

untuk perusahaan berinteraksi dengan orang-orang, karena menyediakan 

pengalaman yang beragam dan unik. 

2.4 Visi dan Misi Perusahaan 

2.4.1 Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan digital terbaik di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. 

2.4.2 Misi Perusahaan 

Berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk klien kami dan memberikan 

produk terbaik untuk mereka. 
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2.5 Jasa dan Layanan 

1. Website Design and Development 

Membangun bisnis tidaklah sederhana, namun ada banyak hal yang harus 

dilakukan. Salah satu hal terpenting adalah bagaimana menempatkan bisnis di dunia 

online. Oleh karena itu, sebuah situs web akan berguna untuk menempatkan bisnis 

di tempat yang tepat. Sebuah situs web seperti 'senjata' di medan perang online. Apa 

pun jenis bisnisnya, picodio akan selalu berusaha menemukan solusi yang paling 

efisien dan efektif untuk membangun situs web dan bisnis semakin kuat di dunia 

online. 

2. Mobile Application Design and Development 

Mobile application dapat membantu dalam segala hal dan kapan saja. 

Handphone bisa digunakan dimana saja dan kapan saja tanpa perlu mengunakan 

banyak energi. Sebuah bisnis harus bisa diakses kapan saja dengan satu sentuhan 

oleh jutaan orang. Picodio dapat membantu mendesain mobile application untuk 

pengembangan suatu bisnis.  

3. Web Based System 

Sama halnya seperti situs web dan aplikasi seluler lainnya, sistem berbasis 

web akan memberi kemudahan untuk mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. 

Misalnya, ketika menjalankan bisnis tetapi tidak memiliki banyak waktu untuk 

mengurusnya, sistem berbasis web membantu mengendalikan aktivitas bisnis 

sehari-hari. 

4. Sem Search Engine Marketing 

Dengan menggunakan Search Engine Marketing, sebuah bisnis bisa 

berfokus tanpa terlalu banyak mengeluarkan biaya. Karena Search Engine 



12 
  
 

 
 

Marketing berfungsi untuk mempromosikan situs web dengan meningkatkan 

visibilitas mereka di hasil mesin telusur, picodio dapat membantu mengarahkan 

lebih banyak lalu lintas berkualitas ke situs bisnis tersebut. 

5. Seo Search Engine Optimization 

Search Engine Optimization bekerja pasa situs suatu bisnis agar mudah 

ditemukan oleh Google. Hal ini juga akan membantu situs web terdaftar di halaman 

pertama Google. Semakin terlihat sebuah situs di Google, semakin banyak 

pengunjung yang akan berkunjung ke situs tersebut, dan semakin banyak pula 

keuntungan yang akan didapatkan. 

6. Social Media Management 

Saat ini, bisnis perlu dikelola secara online dengan sangat baik. Meskipun 

membutuhkan aplikasi situs web dan seluler, akun media sosial merupakan salah 

satu promosi yang paling efektif pada era digital seperti saat ini. 

7. Graphic Design by Higi Creative Lab 

Desain yang unik dibutuhkan dalam perancangan media promosi, hal ini 

berpengaruh dengan pola pikir dan ketertarikan konsumen dengan elemen visual 

yang disajikan. Sebuah bisnis akan lebih menonjol dengan desain visual yang segar. 

8. Online Channel Management 

Online Channel Management adalah salah satu layanan kami yang 

memungkinkan setiap pemilik toko online merasa rileks sambil menikmati 

keuntungan. Picodio akan membantu bisnis untuk terdaftar di pasar, mengelola 

produk sampai terjual secara online. 
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2.6 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang berjalan di PT. Picodio saat ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Divisi dan Deskripsi Pekerjaan 

 

Keseluruhan divisi PT. Picodio dan deskripsi pekerjaan secara umum : 

1. Developer 

- Melakukan riset. 

- Melakukan development dan pemeliharaan website dan sistem milik internal 

dan klien Picodio. 

- Melakukan pemeliharaan dari sisi server dan hosting. 

2. Marketing dan Account Executive 

- Melakukan penjualan. 

- Mencari klien baru. 

- Membuat proposal/surat penawaran 

- Melakukan beragam promosi dan pemberitaan untuk meningkatkan penjualan. 

- Merencanakan dan menjalankan berbagai program yang dapat mendukung 

tujuan dari perusahaan. 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Picodio 

Sumber : HRD PT Picodio, 2017 
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- Melakukan kerjasama dengan pihak lain. 

3. Desain (Design) 

- Membuat UI dan UX. 

- Membuat desain logo. 

- Membuat desain promotional media. 

- Membuat desain website klien. 

- Membuat video dan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan. 

- Memikirkan konsep untuk ide/proyek kreatif. 

4. Keuangan (Finance) 

- Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan. 

- Melakukan penginputan semua transaksi perusahaan. 

- Melakukan transaksi keuangan perusahaan. 

- Melakukan pembayaran kepada supplier. 

- Membuat laporan aktivitas keuangan. 

- Menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi beserta 

kelengkapannya. 

- Mengatur payroll karyawan PT Davinti Indonesia. 
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2.8 Portofolio PT. Picodio 

 

Berikut ini beberapa project digital media, advertising, dan graphic design 

dan yang telah dikerjakan Oleh PT. Picodio : 

1. Desain dan Branding 

Klien : PT Karya Manna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manna adalah perusahaan induk yang fokus pada usaha makanan dan 

minuman. Beberapa restoran yang dikelola adalah Pasar Ikan Manhattan Indonesia 

(yang merupakan salah satu restoran khusus fish & chips di Indonesia) dan juga 

BBQ Plaza, sebuah restoran BBQ. Tim desain PT Picodio merancang kembali 

identitas merek PT Karya Manna berupa logo, kartu nama, amplop dan surat. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Manna Branding 

Sumber : www.picodio.com, 2017 
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2. Website Development 

Klien : PT Gading Murni 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gading Murni menjual alat tulis dan perlengkapan kantor untuk pelanggan 

dalam dan luar negeri. PT Picodio mendesain dan membangun situs toko online 

yang menarik untuk memudahkan pelanggan berbelanja kebutuhan mereka. 

Konsumen dapat membeli barang yang dibutuhkan hanya dengan beberapa langkah 

praktis di situs Gading Murni. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Website E-Commerce PT Gading Murni 

Sumber : www.picodio.com, 2017 
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3. Media Promosi 

Klien : Surya Indah Travel 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surya Indah Holiday adalah agen perjalanan yang berbasis di Surabaya, 

Indonesia. Tim desain PT Picodio yaitu Higi creative, membuat logo dan identitas 

bisnisnya seperti brosur, koper, dan alat tulis. Visualisasi logo diambil dari 

simplifikasi koper dan pesawat untuk mewakili hal terpenting yang dibutuhkan 

seseorang saat bepergian. Warna utama yang digunakan adalah biru, biru kehijauan, 

dan warna oranye. Warna-warna ini dipilih karena akan menggambarkan emosi 

kegembiraan dan kesegaran berlibur. 

 

 

 

Gambar 2.5 Logo Surya Indah Travel 

Sumber : www.higilabs.com, 2017 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk 

mendukung pemecahan masalah secara teoritis. Pada bab ini dikemukakan hal-hal 

atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup 

pembahasan sebagai landasan dalam perancangan media promosi buku katalog 

produk stroller bayi chrisbell. 

3.1 Komunikasi Pemasaran 

Harsono Suwardi (Prisgunanto, 2006: 7) menyatakan bahwa dasar dari 

pemasaran adalah komunikasi dan pemasaran bisa akan begitu powerful jika 

dipadukan dengan komunikasi yang efektif dan efisien. Bagaimana menarik 

konsumen atau khalayak menjadi aware, kenal dan mau membeli suatu produk atau 

jasa melalui saluran komunikasi adalah bukan sesuatu yang mudah. 

Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007: 6) adalah suatu proses sosial 

yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran mencakup semua kegiatan 

bisnis, dari menganalisa pasar, perancangan produk, sampai bagaimana 

mempromosikan suatu produk atau jasa kepada masyarakat. 

Pemasaran dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam 

ranah bisnis. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi atau pesan 

suatu produk/jasa perusahaan kepada target audience. Komunikasi dalam kegiatan 

pemasaran bersifat kompleks, dan lebih rumit, namun akan mendorong 



 

 
 

penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan, melalui strategi 

komunikasi yang tepat dengan proses perencanaan yang matang (Lestari, 2015). 

Kotler dan Keller (2012:498) menyatakan bahwa, komunikasi pemasaran 

adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak 

langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran 

bersifat produktif dan menjadi ujung tombak perusahaan untuk bersaing dengan 

kompetitor di pasar yang lebih luas. 

3.2 Promosi 

3.1.1 Pengertian Promosi 

 Kegiatan promosi adalah salah satu bagian dari bauran komunikasi 

pemasaran perusahaan, yang isinya memberikan informasi kepada masyarakat atau 

konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Tidak hanya itu, 

kegiatan promosi merupakan salah satu bentuk komunikasi antara perusahaan 

dengan pelanggan atau konsumen. 

Sebagian besar komunikasi dalam perusahaan berlangsung  sebagai bagian 

dari suatu program promosi yang diawasi dan direncanakan dengan hati-hati. 

Karena suatu promosi yang dilakukan dengan sistematis dan efektif akan 

berdampak positif pada penjualan produk di pasar. 

Pengertian promosi menurut Kotler dan Armstrong (2012: 76), “Promotion 

means activities that communicate the merits of the product and persuade target 

customers to buy it”, artinya promosi merupakan kegiatan yang mengomunikasikan 

manfaat dari sebuah produk dan membujuk target konsumen untuk membeli produk 

tersebut. Michael Ray (Morissan, 2010: 16) mendefinisikan promosi sebagai 



 

 
 

koordinasi dari seluruh upaya yang dimulai pihak penjual untuk membangun 

berbagai saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang dan jasa atau 

memperkenalkan suatu gagasan. 

Promosi adalah salah satu teknik yang menarik konsumen untuk membeli 

lebih banyak atau mencoba produk dan jasa. Hasil dari sebuah promosi meliputi 

penjualan meningkat, jumlah stok produk banyak digunakan, dan menarik 

konsumen baru. Sebagai contoh, promosi harga yang mengacu pada pengurangan 

harga sementara yang ditawarkan kepada konsumen (Osma, dkk: 2011). 

Kegiatan promosi perlu ditangani secara cermat begitu juga dengan media 

penyampainya, karena melalui pemiliham media yang tepat dan konsep visual yang 

terencana dengan baik, maka pesan dan informasi yang ingin disampaikan akan 

dipahami oleh pelanggan. 

3.1.2 Fungsi dan Tujuan Promosi 

Tujuan promosi adalah untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan pembelian. Promosi tidak hanya sekadar 

berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tetapi juga menginginkan 

komunikasi mampu menciptakan suasana/keadaan dimana para pelanggan bersedia 

memilih dan memiliki produk. 

Menurut Swastha (2000: 245-246), tujuan dan fungsi promosi adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan Informasi  

Promosi dapat menambah nilai suatu barang dengan memberikan informasi 

kepada konsumen. Promosi dapat memberikan informasi baik tentang barangnya, 

harganya, ataupun informasi lain yang mempunyai kegunaan kepada 



 

 
 

konsumen.Tanpa adanya informasi seperti itu orang segan atau tidak akan 

mengetahui banyak tentang suatu barang. Dengan demikian promosi merupakan 

suatu alat bagi penjual dan pembeli untuk memberitahu kepada pihak lain tentang 

kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga kebutuhan dan keinginan tersebut dapat 

dipengaruhi dengan mengadakan pertukaran yang memuaskan. 

2. Membujuk dan Mempengaruhi  

Promosi selain bersifat memberitahu juga bersifat untuk membujuk 

terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan mengatakan bahwa suatu 

produk adalah lebih baik dari pada produk yang lainnya. 

3. Menciptakan Kesan (Image)  

Promosi dapat memberikan kesan tersendiri bagi calon konsumen untuk 

produk yang diiklankan, sehingga pemasar menciptakan promosi sebaik-baiknya 

misalnya untuk promosi periklanan (advertising) dengan menggunakan warna, 

ilustrasi, bentuk atau layout yang menarik. 

4. Suatu alat untuk mencapai tujuan 

Promosi dapat digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menciptakan 

pertukaran yang menguntungkan melalui komunikasi, sehingga keinginan mereka 

dapat terpenuhi. Dalam hal ini komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk 

mengadakan pertukaran yang saling memuaskan. 

3.2 Media Promosi 

Media promosi memiliki arti umum sebagai suatu sarana untuk 

mengkomunikasikan suatu produk, jasa, image, perusahaan atau yang lain untuk 

dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Media promosi juga sebagai sarana untuk 

komunikasi seperti teks atau gambar foto (Pujiryanto, 2005: 15). 



 

 
 

Media promosi memiliki banyak bentuk dan karakteristik, dan 

penggunaannya ditetapkan dari tujuan promosi dan karakteristik audiens yang telah 

dianalisan dan ditetapkan oleh perusahaan. Media yang digunakan untuk 

menunjang promosi tidak perlu terlalu banyak, namun harus efektif dan langsung 

menyasar pada target  audiens (Ardhi, 2013: 79). 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan media 

promosi, yaitu penempatan media, material bahan, dan perkembangan teknologi 

serta trend yang makin kompleks. Perkembangan teknologi mempengaruhi 

perkembangan media, cara pembuatan, dan juga teknik penyampaian pesan di 

kalangan audiens (Ardhi, 2013: 80). 

Media promosi dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya adalah media 

cetak konvensional, iklan media cetak, media luar ruang, media online dan media 

elektronik. Media promosi dibagi menjadi 2 jenis dalam periklanan yaitu : 

1. Above The Line (ATL) / Media Lini Atas 

Menurut Jefkins (1994: 86) above the line (ATL) adalah aktivitas promosi 

yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk citra 

merek yang diinginkan. Pemasaran atau marketing above the line (ATL) 

merupakan pemasaran produk atau jasa yang menggunakan media massa. Media 

yang digunakan biasanya adalah media televise, radio, media cetak, internet, dan 

sebagainya. ATL merupakan media tidak langsung yang mengenai audience karena 

sifatnya yang terbatas pada penerimaan audience. 

 

 

 



 

 
 

Ciri-ciri Above The Line (ATL) : 

- Target audience yang luas. 

- Lebih untuk menjelaskan sebuah konsep atau ide dan tidak ada interaksi 

langsung dengan audience. 

- Media yang digunakan merupakan media massa berupa TV, radio, majalah, 

Koran, billboard, dan sebagainya. 

2. Below The Line (BTL) / Media Lini Bawah 

Sedangkan menurut Jefkins (1994: 86) below the line (BTL) adalah segala 

aktivitas pemasaran atau promosi yang dilakukan di tingkat retail/ konsumen 

dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware dengan 

produk. BTL merupakan media langsung yang mengenai audience, contohnya : 

program bonus atau haidah, event, pembinan konsumen, dan sebagainya. 

Ciri-ciri Below The Line (BTL) : 

- Target audience terbatas. 

- Media atau kegiatannya memberikan audience kesempatan untuk merasakan, 

menyentuh atau berinteraksi, bahkan langsung membeli. 

- Media yang digunakan adalah event, sponsorship, sampling, point of sale (POS) 

materials, consumer promotion, dan sebagainya. 

Seiring berkembangnya media komunikasi, media promosi juga ikut 

berkembang dengan sangat cepat, bahkan hampir tidak ada batasan dan perbedaan 

antara ATL dan BTL. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan istilah TTL  

(Through The Line), periklanan TTL melibatkan penggunaan strategi pemasaran 

ATL & BTL, karena tren konsumen saat ini membutuhkan integrasi strategi ATL 

& BTL untuk hasil penyampaian informasi yang lebih baik (www.feedough.com). 



 

 
 

3.3 Katalog 

Katalog merupakan media yang kini populer digunakan untuk 

mempromosikan suatu produk atau jasa. Detail informasi dalam sebuah katalog 

menjadi acuan audiens ketika akan memilih dan membeli suatu barang. Semakin 

lengkap informasi suatu produk atau jasa disampaikan, semakin efektif juga media 

tersebut sebagai media promosi. 

3.3.1 Pengertian Katalog 

 Katalog berasal dari bahasa Indonesia berasal dari kata Catalog dalam 

bahasa Belanda, serta Catalogue 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. 

 Sedangkan definisi katalog sebagai media promosi adalah kumpulan dari 

beberapa informasi yang saling berkaitan mengenai sebuah produk baik barang 

maupun jasa yang disusun dan dijadikan sebuah media. Katalog adalah media 

promosi yang khusus menyajikan produk-produk yang ditawarkan dalam jumlah 

banyak secara bersamaan. Katalog berbentuk seperti buku atau majalah, tetapi lebih 

sederhana (Ardhi : 2013: 33). 

 Katalog dapat menjadi alternatif pilihan media promosi cetak yang mampu 

menampilkan banyak informasi. Media ini sangat cocok untuk produk yang 

mempunyai banyak spesifikasi dan detail sehingga pembaca dapat mendapatkan 

informasi yang lengkap tentang produk yang ditawarkan. Dengan katalog, pembaca 

umumnya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memutuskan produk 

yang akan dibelinya (www.bitebrands.co). 



 

 
 

Katalog adalah alat penjualan penting untuk banyak bisnis ke program 

pemasaran bisnis. mereka memberikan informasi yang lebih lengkap kepada 

anggota pusat pembelian serta harga untuk agen pembelian. Bila digabungkan 

dengan internet, program katalog bisa memberikan koneksi yang kuat dengan 

pelanggan perorangan (Clow and Baack, 2007: 356). 

Katalog umunya banyak dijumpai di restaurant, perpustakaan, pusat 

perbelanjaan dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal menyampaikan promosi, 

setiap perusahaan tentulah mempunyai cara tersendiri untuk membuat produknya 

dikenal oleh banyak orang. Diantaranya adalah membuat sebuah katalog yang 

semenarik mungkin, agar orang yang melihatnya merasa tertarik dan ingin 

menggunakan produk atau jasa tersebut. 

3.3.2 Fungsi dan Tujuan Pembuatan Katalog 

Fungsi katalog dalam kegiatan promosi adalah sebagai media yang dapat 

menunjukkan segala macam produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang 

disusun sesuai dengan jenis produk, fungsi produk, dan katagori produknya. Selain 

itu katalog juga membantu perusahaan agar dapat mempermudah mempromosikan 

produknya kepada konsumen. Sehingga konsumen akan mudah menemukan dan 

mencari produk yang ingin mereka gunakan. 

Tujuan dari katalog sendiri agar memudahkan audiens untuk memilih 

sendiri produk sesuai dengan keinginan dan biaya yang dimilikinya. Beberapa 

katalog biasanya menyertakan harga dan diskon untuk menarik audiens (Ardhi, 

2013: 33).  



 

 
 

3.3.3 Jenis Katalog 

Katalog dibagi menjadi dua macam, yaitu katalog bisnis dan konsumen. 

Katalog bisnis adalah katalog yang khusus digunakan untuk keperluan bisnis, 

seperti katalog yang digunakan produsen untuk menjual produknya secara grosir 

kepada penjual atau reseller. Katalog konsumen adalah katalog yang dicetak dan 

dibagikan kepada konsumen dalam berbagai macam kesempatan (Ardhi, 2013: 33). 

3.3.4 Isi Katalog 

Yongky safanayong (2006: 79) merumuskan beberapa poin yang harus ada 

dalam sebuah katalog produk sebagai berikut : 

- Gambar Produk / jasa (foto/ilustrasi). 

- Kode Produk. 

- Deskripsi dan brand. 

- Harga, warna, ukuran, dan material. 

- Harga asli atau harga diskon. 

- Kode order produk. 

- Contoh-contoh warna yang tersedia. 

- Detil ukuran produk. 

- Informasi kontak (alamat, fax, email, website, dll). 

- Kebijakan pengembalian, dll. 

3.4 Teori Desain 

Konsep perancangan yang logis dalam sebuah desain pastinya tidak lepas 

dari teori dan rumus-rumus yang mengikatnya. Gabungan antara sebuah konsep 

visual dan ilmu komunikasi sangat diperlukan dalam membuat karya. Desain 

komunikasi visual mempelajari konsep komunikasi dengan menggunakan elemen-



 

 
 

elemen visual, serta mempelajari teknik penyampaian pesan/informasi 

menggunakan media (Supriyono, 2010: 53). Unsur-unsur dan prinsip desain adalah 

dasar yang harus dipahami seorang desainer sebelum merancang sebuah karya. 

3.4.1 Unsur-Unsur Desain 

1. Garis (Line)  

Garis merupakan salah satu unsur desain yang menghubungkan antara satu 

titik poin dengan titik lainnya. Garis juga dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu 

benda, seperti alat tulis. Garis juga merupakan unsur dasar yang membangun 

sebuah bentuk, arah pada garis juga dapat diubah sesuai dengan citra yang ingin 

ditampilkan (Anggraini dan Nathalia, 2014: 32). 

Penggunaan garis pada desain tidak terikat dengan aturan atau ketentuan 

apapun seperti dalam gambar teknik atau gambar kerja. Garis merupakan elemen 

visual yang dapat dipakai di mana saja dengan tujuan memperjelas dan 

mempermudah pembaca, bisa juga digunakan sebagai fantasi visual dalam sebuah 

karya desain (Supriyono, 2010: 59).  

2. Bentuk (Shape)  

Bentuk merupakan segala sesuatu yang memiliki diameter, tinggi, dan lebar. 

Bentuk dasar yang pada umumnya dikenal adalah kotak, lingkaran, segitiga, dan 

lain-lain. Anggraini dan Nathalia (2014: 33) berpendapat ada tiga kategori bentuk 

berdasarkan sifatnya dalam desain komunikasi visual : 

a. Bentuk geometrik adalah bentuk yang segala sesuatunya dapat diukur dan 

memberikan kesan visual yang formal, seperti lingkaran, segitiga, segiempat, 

limas, dan lain sebagainya).  



 

 
 

b. Bentuk natural adalah bentuk yang dapat berubah dan tumbuh secara ukuran, 

dan dapat berubah-ubah serta berkembang, salah satu contohnya adalah 

pepohonan dan bunga-bunga yang tumbuh di taman. 

c. Bentuk abstrak merupakan segala sesuatu yang kasat mata, tidak jelas, dan tidak 

berdefinisi. Bentuk abstrak juga dapat berupa bentuk yang tidak menyerupai 

bentuk aslinya. 

Bentuk dalam desain bukan hanya sebatas bidang-bidang yang memiliki 

dimensi, area kosong diantara elemen-elemen visual dan space yang mengelilingi 

suatu gambar atau foto dapat disebut bidang yang biasa disebut sebagai blank space. 

Blank space digunakan dalam desain untuk menambah kenyamanan baca dan 

menimbulkan minat atau gairah membaca (Supriyono, 2010: 68). 

3. Tekstur (Texture)  

Tekstur merupakan tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang 

dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Penggunaan tektur pada desain 

menambah pengalaman dan menjadi nilai lebih dari sekadar estetik. Tekstur 

digunakan untuk mengatur keseimbangan pada desain. Penggunaan tekstur dalam 

desain grafis pada umumnya adalah tekstur tidak nyata atau biasa disebut sebagai 

tekstur semu. Tekstur semu merupakan sebuah tekstur yang dibuat secara visual 

dari suatu bidang (Anggraini dan Nathalia 2014: 34). 

4. Warna (Color)  

Warna merupakan unsur penting dalam karya seni atau desain. Warna dapat 

menampilkan indentitas atau citra yang ingin disampaikan, baik dalam 

menyampaikan pesan atau membedakan sifat. Warna merupakan elemen desain 



 

 
 

yang dapat menarik perhatian, meningkatkan mood, dan menggambarkan citra dari 

sebuah perusahaan atau produk (Anggraini dan Nathalia 2014: 37). 

Warna merupakan elemen desain yang sangat berpengaruh dalam 

membantu menjadi komposisi desain menjadi menarik. Yusuf Affendi berkata, 

warna adalah unsur visual dan seni rupa yang sangat relatif, karena penempatan 

warna pada suatu media berpengaruh dengan kesan visual yang diberikan (Sulasmi 

Darmaprawira: 2002: 10a). 

5. Gelap Terang / Kontras 

Kontras merupakan warna yang berlawanan antara satu dengan lainnya, 

terdapat perbedaan antara titik fokus atau warna tersebut. Dalam fotografi, kontras 

berarti perbedaan antara gelap dan terang. Kontras dalam desain dapat digunakan 

sebagai salah satu cara untuk menonjolkan suatu pesan atau informasi. Pengaturan 

gelap dan terang pada suatu karya desain membantuk nilai keterbacaan, fokus, dan 

titik berat suatu desain (Anggraini dan Nathalia 2014: 35). 

Warna kontras didapatkan dari warna yang berseberangan dalam lingkaran 

warna, seperti merah dengan hijau, kuning dengan biru, dan lain sebagainya. 

Namun pada desain hitam putih, komposisi gelap dan terang ditentukan oleh tingkat 

gradasi hitam, abu-abu, dan putih (Anggraini dan Nathalia 2014: 35). 

6. Ukuran (Size)  

Ukuran diperhitungkan sebagai unsur rupa. Dengan memperhitungkan 

perspektif seni rupa diperoleh hasil keindahan tertentu. Setiap bentuk (garis, bidang, 

titik, gempal) tentunya memiliki ukuran, ada kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. 

Ukuran-ukuran tersebut tidak dimaksudkan berdasarkan sentimeter atau meter, 

tetapi berdasarkan prinsip nisbi. Nisbi berarti ukuran tersebut tidak mempunyai 



 

 
 

nilai mutlak atau tetap, yakni bersifat relatif, tergantung tempat dimana benda itu 

berada (Sanyoto, 2009: 116). 

3.4.2 Prinsip-Prinsip Desain 

Pesan visual dalam sebuah desain harus kreatif, komunikatif, inovatif, 

efisien, dan efektif. Adapun 4 prinsip-prinsip kerja dalam desain yang harus 

diterapkan dalam perancangan sebuah karya desain sebagai berikut : 

1. Keseimbangan (Balance)  

Keseimbangan atau balance dalam suatu karya desain berguna dalam suatu 

komposisi elemen untuk menghindari kesan berat sebelah atas suatu ruang atau 

bidang yang berisi unsur-unsur rupa. Keseimbangan dapat dicapai dengan berbagai 

hal, seperti keseimbangan bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan juga komposisi 

(Kusrianto, 2007: 38). 

Anggraini dan Nathalia (2014: 35) membagi dua jenis pendekatan untuk 

menciptakan keseimbangan dalam sebuah karya seni atau desain : 

a. Keseimbangan Simetris / Formal 

Keseimbangan simetris berarti membagi sama berat masa antara kanan atau 

kiri, antara atas atau bawah secara simetris atau setara. 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 3.6 Keseimbangan Simetris 



 

 
 

b. Keseimbangan Asimetris / Informal 

Keseimbangan asimetris adalah penyusunan elemen desain yang tidak sama 

antara sisi kiri dan kanan atau atas dengan bawah, namun tetap terasa seimbang. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk atau warna yang berbeda, 

contohnya dengan menggunakan lingkaran bulat berwarna pastel, namun sisi kanan 

menggunakan lingkaran kecil dengan warna gelap/tua. Keseimbangan asimetris 

tampak lebih bervariatif dan dinamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Irama (Rhythm)  

Irama adalah gerak pengulang atau gerak mengalir yang teratur, terus 

menerus. Susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa yang diatur, berupa 

susunan garis, susunan bentuk atau susunan variasi warna. Perulangan unsur yang 

bentuk dan peletakannya sama akan terasa statis, sedangkan susunan yang 

diletakkan bervariasi pada ukuran, warna, tekstur, dan jarak akan mendapatkan 

susunan dengan irama yang harmonis (Sanyoto, 2009: 151-152). 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 3.7 Keseimbangan Asimetris 



 

 
 

3. Penekanan / Dominasi 

Dominasi berasal dari kata Dominance yang berarti keunggulan. Dominasi 

merupakan salah satu prinsip dasar yang harus ada pada karya seni atau desain, agar 

diperoleh karya yang artistik. Dominasi dalam suatu karya digunakan sebagai daya 

tarik, karena dengan penekanan objek akan menjadi lebih unggul, istimewa, unik, 

dan ganjil, maka akan menjadi pusat perhatian dan daya tarik (Sanyoto, 2009: 225). 

Menurut Anggraini dan Nathalia (2014: 44) terdapat beberapa cara untuk 

menonjolkan elemen visual dalam karya desain, yaitu sebagai berikut : 

a. Kontras atau focal point dapat dicapai dengan menggunakan salah satu unsur 

desain, yaitu kontras, obyek yang dianggap peling penting dibuat berbeda 

dengan elemen lain di sekitarnya. 

b. Isolasi obyek artinya adalah memisahkan obyek dari kumpulan-kumpulan 

obyek lain dalam suatu halaman, sehingga produk yang dipisahkan dapat 

menjadi focal point. 

c. Penempatan obyek di tengah akan menjadi focal point dan stopping power. 

Tanpa adanya stopping power yang kuat, pembaca tidak akan tertarik dan iklan 

akan mudah dilupakan oleh konsumen. 

Tujuan lain dari penekanan dan dominasi dalam desain visual yaitu juga 

untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan dan memecahkan keberaturan. 

Sehingga pesan dan kesan dari produk atau jasa tersampaikan dengan baik kepada 

konsumen. 

 

 

 



 

 
 

4. Kesatuan (Unity)  

Prinsip kesatuan adalah prinsip hubungan, karena jika tidak ada kesatuan 

dalam sebuah desain akan membuat karya tersebut terlihat kacau-balau. Hal ini 

membuat karya tersebut tidak nyaman untuk dilihat dan dibaca. Sebuah karya 

desain dikatan menyatu bila secara keseluruhan elemennya tampak harmonis, 

antara tipografi, ilustrasi, warna, dan lain sebagainya. 

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mecapai kesatuan pada 

pembuatan majalah atau buku, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengulang warna, bidang, garis, dan sistem grid yang sama pada setiap 

halaman atau kategori. 

b. Menyeragamkan penggunaan jenis ukuran pada headline, subheadline, dan 

body copy. 

c. Menggunakan unsur visual bentuk dan warna yang sama. 

d. Menggunakan jenis huruf yang sama, dengan membedakan jenis regular, italic, 

dan bold. 

3.5 Layout 

Menurut Amborse dan Harris (Anggraini dan Nathalia: 2014: 74) layout 

adalah penyusuan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah 

bidang sehingga membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga disebut sebagai 

manajemen bentuk dan bidang dalam desain.  

Pujiriyanto (2005: 71) mendeskripsikan layout adalah sebuah sket 

rancangan awal untuk menggambarkan organisasi unsur-unsur komunikasi grafis 

yang akan disertakan. Usaha untuk menyusun, menata dan memadukan unsur-unsur 

komunikasi grafis menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, 



 

 
 

persuasif, menarik perhatian dan mendukung pencapaian tujuan secara cepat dan 

tepat dikenal dengan istilah tata letak. 

Dalam sebuah layout terdapat berbagai macam elemen, seperti teks, elemen 

visual, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari layout adalah menampilkan elemen 

gambar dan teks agar menjadi komunikatif dan dapat memudahkan pembaca 

menerima informasi yang disajikan (Anggraini dan Nathalia: 2014: 75).   

3.5.1 Elemen Layout 

Surianto Rustan (2009) menyebutkan bahwa beberapa elemen layout dibagi 

menjadi tiga, yaitu : 

1. Elemen teks yang terdiri dari : Judul, deck, byline, bodytext, subjudul, pull 

quotes, caption, callout, kickers, initial caps, indent, lead line, spasi, header & 

footer, running head, catatan kaki, nomor halaman, jumps, signature, 

nameplate, masthead. 

2. Elemen visual seperti, foto, artwork, infographics, garis, kotak, insert, poin 

3. Invisible element yang terdiri dari margin dan grid. 

3.5.2 Prinsip-Prinsip Layout 

Anggraini dan Nathalia (2014: 75) memaparkan bahwa penerapan 

komposisi elemen-elemen layout harus sesuai dengan prinsip layout sebagai 

berikut: 

1. Sequence, yakni urutan perhatian dalam sebuah layout atau aliran pandangan 

mata seseorang ketika melihat layout. Penataan layout yang baik dapat 

mengarahkan pada informasi yang disajikan dalam layout. Urutan informasi 

dalam layout harus diurutkan dan diatur sedemikian rupa sesuai dengan 

prioritas, dari yang paling penting, sampai kurang penting. 



 

 
 

2. Emphasis, yaitu penekanan di bagian-bagian tertentu pada layout. Penekanan 

pada beberapa elemen layout berfungsi agar pembaca dapat lebih terarah atau 

fokus pada bagian yang penting. 

3. Keseimbangan (Balance), adalah teknik mengatur keseimbangan terhadap 

elemen layout. Ada dua prinsip dalam keseimbangan, yang pertama adalah 

simetris, dimana sisi yang berlawanan harus sama persis sehingga tercipta 

sebuah keseimbangan. Sementara yang kedua adalah keseimbangan asimetris, 

dimana obyek-obyek yang berlawanan tidak sama. Keseimbangan asimetris 

pada layout memberikan kesan casual atau santai pada keseluruhan komposisi. 

4. Unity, yaitu menciptakan kesatuan pada desain secara keseluruhan. Seluruh 

elemen yang digunakan harus berkaitan satu sama lain dan disusun secara tepat. 

3.5.3 Jenis Layout  

Menyusun layout pada iklan atau media promosi adalah pekerjaan yang 

sangat menentukan efektif atau tidaknya penyampaian informasi dan pesan suatu 

perusahaan atau produk. Sebuah ide, copywrite, ataupun elemen-elemen iklan yang 

bagus akan gagal apabila disusun atau disajikan dengan layout yang kurang tepat. 

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman terhadap model layout iklan cetak 

sebelum membuat iklan atau mendesain media promosi. Berikut adalah beberapa 

model layout pada media cetak: 

1. Mondrian Layout 

Yaitu penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk 

square/landscape/portrait, dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan 

bidang penyajian dan memuat gambar atau copy yang saling berpadu sehingga 

membentuk suatu komposisi yang konseptual (Kusrianto, 2007: 310). 



 

 
 

2. Multi Panel Layout 

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa 

tema visual dalam bentuk yang sama, baik square / double square (Kusrianto, 2007: 

311). 

3. Picture Window Layout 

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close 

up, baik bentuk produknya atau menggunakan model (Kusrianto, 2007: 312). 

4. Copy Heavy Layout 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing (naskah  iklan) atau 

dengan kata lain, komposisi layoutnya didominasi oleh penyajian teks (Kusrianto, 

2007: 313). 

5. Silhouette Layout 

Sajian iklan yang  berupa  gambar ilustrasi  atau  teknik  fotografi dimana hanya 

bayangan suatu obyek yang ditampilkan. Penyajian bisa berupa teks atau warna spot 

color yang berbentuk gambar ilustrasi atau  pantulan sinar seadanya dengan teknik 

fotografi (Kusrianto, 2007: 314). 

6. Type Specimen Layout 

Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan  jenis  huruf dengan 

point size yang besar yang pada umumnya hanya berupa headline (Kusrianto, 2007: 

316). 

7. Sircus Layout 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi gambar visualnya, bahkan terkadang teks dan susunannya tidak 

beraturan (Kusrianto, 2007: 317). 

8. Jumble Layout 



 

 
 

Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sircus layout, yaitu 

komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur (Kusrianto, 2007: 

318). 

9. Grid Layout 

Suatu   tata   letak   iklan   yang   mengacu   pada   konsep   grid, yaitu  desain  

iklan  tersebut  seolah-olah  bagian  per  bagian (gambar atau teks) berada di dalam 

skala grid (Kusrianto, 2007: 318). 

10. Bleed Layout 

Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame (seolah-olah 

sebuah desain yang belum melalui proses cropping). Bleed memiliki arti belum 

dipotong menurut pas cruis (utuh), sedangkan trim berarti sudah dipotong secara 

utuh (Kusrianto, 2007: 319). 

11. Vertical Panel Layout 

Tata letak pada jenis layout ini menghadirkan garis pemisah secara vertikal 

yang berfungsi sebagi pembagi layout iklan. Biasanya digunakan pada produk yang 

sama dengan banyaj varian warna, rasa, dan lain sebagainya (Kusrianto, 2007: 320). 

12. Alphabet Inspired Layout 

Tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang 

berurutan atau membentuk suatu kata, kemudian diimprovisasi sehingga 

menimbulkan kesan narasi atau cerita (Kusrianto, 2007: 321). 

 

 

 

13. Angular Layout 



 

 
 

Penyajian iklan dengan susunan elemen visual yang membentuk sudut 

kemiringan, pada umumnya gambar atau foto membentuk sudut antara 40-70 

derajat (Kusrianto, 2007: 321). 

14. Informal Balance Layout 

Tata letak iklan yang tampilan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang, antara kanan dengan kiri, dan antara bagian atas 

dengan bawah (Kusrianto, 2007: 322). 

15. Brace Layout 

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk huruf L, umumnya huruf L 

diposisikan terbalik dan pada bagian depannya digunakan sebagai blank space 

(Kusrianto, 2007: 323). 

16. Two Mostises Layout 

Bentuk layout iklan yang pembuatannya menghadirkan dua inset yang 

masing-masing memvisualkan secara dieskriptif mengenai hasil penggunaan atau 

detail dari produk yang ditawarkan (Kusrianto, 2007: 323). 

17. Quadran Layout 

Seperti namanya, quadran layout memiliki tampilan yang gambarnya dibagi 

menjadi empat bagian dengan volume/isi yang berbeda. Contohnya pada kotak 

pertama ilustrasi/foto memiliki komposisi 45%, kedua 5%, ketiga 12%, dan 

keempat 38%. Namun apabila dibagi dengan sama besar, setiap foto/ilustrasi 

biasanya memiliki perbedaan yang mecolok (Kusrianto, 2007: 324). 

 

 

18. Comic Strip Layout 



 

 
 

Penyajian iklan yang dirancang secara kreatif berbentuk seperti panel 

komik, pada umumnya disertai dengan caption yang lengkap mengenai produk/jasa 

yang ditawarkan (Kusrianto, 2007: 325). 

19. Rebus Layout 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks 

sehingga membentuk suatu cerita (Kusrianto, 2007: 326). 

3.5 Tipografi 

Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf. Anatomi huruf 

menjadi sangat penting untuk memahami awal dari setiap keunikan bentuk huruf 

secara fisik. Dalam buku yang berjudul Desain Grafis Komputer (Pujiriyanto, 2005: 

56) menyebutkan bahwa huruf secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 

lima, yaitu : 

1. Huruf Tak Berkait (Sans Serif) 

Adalah bentuk huruf yang tidak memiliki kait, bertangkai tebal, sederhana 

dan lebih mudah dibaca. Ciri lain jenis ini adalah tidak memiliki stroke/ekor. 

Ujungnya bisa berbentuk tumpul (rounded corner) atau tajam. Sifat huruf ini kurang 

formal, lebih hangat, dan bersahabat. San-Serif biasanya sangat cocok untuk screen-

font (untuk tampilan di layar monitor) karena tajam dan gampang dibaca. Bentuk 

huruf Sans-Serif yang paling popular adalah Helvetica dan Arial. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Huruf Berkait (Serif) 

Adalah bentuk huruf yang memiliki kait, dengan ketebalan yang kontras. 

Jenis huruf (typefaces) dengan stroke menghiasi jenis huruf ini. Jenis ini merupakan 

huruf yang formal. Serif mengekspresikan organisasi dan intelektual. Sangat 

anggun dan konservatif. Contoh paling umum adalah Times. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Huruf Tulis / Latin 

Sumber : www.dumetschool.com, 2017 

Sumber : www.dumetschool.com, 2017 

Gambar 3.8 Huruf Sans Serif 

Gambar 3.9 Huruf Serif 



 

 
 

Jenis ini merupakan dasar dari bentuk huruf yang ditulis dengan tangan, 

kontras tebal dan tipisnya sedikit, saling berhubungan dan mengalir. Bentuk huruf 

yang menyerupai tulisan tangan. Jenis huruf ini juga sering disebut Kursif 

(Cursive). Memberikan kesan keanggunan, sophistication, dan sentuhan pribadi. 

Pemakaiannya jangan sampai terlalu banyak (sama seperti Decorative). 

 

 

 

 

 

 

4. Huruf Dekoratif (Decorative) 

Bentuk huruf yang sangat rumit desainnya. Bentuk huruf ini akan sangat 

memusingkan jika dipakai sebagai body text, dan hanya cocok untuk dipakai 

(secara terbatas) untuk headline. Jenisnya sangat banyak. Font decorative bisa 

membuat efek respons yang berbeda. Jenis decorative biasanya paling cocok 

digunakan untuk judul, dan lebih baik jangan digunakan sebagai body text/body 

copy. 

 

 

 

 

 

5. Huruf Monospace 

Sumber : www.dumetschool.com, 2017 

Sumber : www.dumetschool.com, 2017 

Gambar 3.10 Huruf Script 

Gambar 3.11 Huruf Dekoratif 



 

 
 

Setiap huruf yang berjenis monospace mempunyai jarak/lebar yang sama 

setiap hurufnya. Huruf W dan I mempunyai ruang yang sama. Contoh huruf 

monospace adalah Courier. Huruf pada mesin ketik juga merupakan contoh huruf 

monospace. Jenis monospace digunakan oleh programmer untuk coding, dan juga 

untuk preformatted text. 

 

 

 

 

 

 

Rangkaian kata dan huruf pada sebuah kalimat bukan hanya mengacu pada 

sebuah gagasan atau objek, tetapi juga dapat memberikan suatu kesan tersendiri 

dengan visualnya. Sebuah huruf akan memiliki nilai fungsional dan estetik jika 

disesuaikan dengan citra yang ingin dibangun. 

3.6 Warna 

Warna merupakan elemen yang tidak bisa lepas dari ranah desain Sanyoto 

(2005: 9) mendefinisikan warna secara fisik dan psikologis. Warna secara fisik 

adalah sifat cahaya yang dipancarkan, sedangkan secara psikologis sebagai bagian 

dari pengalaman indera penglihatan. Warna juga termasuk salah satu unsur 

keindahan dalam seni dan desain selain unsur–unsur visual yang lain (Sulasmi 

Darma Prawira, 1989 : 4). 

Terdapat tiga unsur yang penting dari pengertian warna, yaitu benda, mata 

dan unsur cahaya. Secara umum, warna didefinisikan sebagai unsur cahaya yang 

Sumber : www.dumetschool.com, 2017 

Gambar 3.12 Huruf Monospace 



 

 
 

dipantulkan oleh sebuah benda dan selanjutnya diintrepetasikan oleh mata 

berdasarkan cahaya yang mengenai benda tersebut. 

Menurut asal kejadiannya warna dibagi menjadi dua, yaitu warna additive 

dan subtractive (Sanyoto, 2005 : 17–19). Warna additive adalah warna yang berasal 

dari cahaya dan disebut spektrum. Sedangkan warna subtractive adalah warna yang 

berasal dari bahan dan disebut pigmen. 

  Teori warna Brewster (Anggraini dan Nathalia, 2014: 39) membagi 

warna–warna yang ada di alam menjadi empat kelompok warna, yaitu warna 

primer, sekunder, tersier, dan netral. Kelompok warna mengacu pada lingkaran 

warna teori Brewster dipaparkan sebagai berikut : 

1. Warna Primer 

Warna primer adalah warna dasar yang tidak berasal dari campuran dari 

warna–warna lain. Warna–warna lain terbentuk dari kombinasi warna–warna 

primer. Menurut Prang, warna primer tersusun atas warna merah, kuning, dan hijau 

(Prawira, 1989: 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : www. coschedule.com, 2017 

Gambar 3.13 Warna Primer 



 

 
 

Penelitian lebih lanjut menyatakan tiga warna primer yang masih dipakai 

sampai saat ini, yaitu merah seperti darah, biru seperti langit/laut, dan kuning seperti 

kuning telur. Ketiga warna tersebut dikenal sebagai warna pigmen primer yang 

dipakai dalam seni rupa. Secara teknis, warna merah, kuning, dan biru bukan warna 

pigmen primer. Tiga warna pigmen primer adalah magenta, kuning, dan cyan. 

2. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan hasil campuran dua warna primer dengan 

proporsi 1:1. Teori Blon (Prawira, 1989: 18) membuktikan bahwa campuran 

warna–warna primer menghasilkan warna–warna sekunder. Warna jingga 

merupakan hasil campuran warna merah dengan kuning. Warna hijau adalah 

campuran biru dan kuning. Warna ungu adalah campuran merah dan biru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Warna Tersier 

Warna tersier merupakan campuran satu warna primer dengan satu warna 

sekunder. Contoh, warna jingga kekuningan didapat dari pencampuran warna 

primer kuning dan warna sekunder jingga. Istilah warna tersier awalnya merujuk 

Sumber : www. coschedule.com, 2017 

Gambar 3.14 Warna Sekunder 



 

 
 

pada warna–warna netral yang dibuat dengan mencampur tiga warna primer dalam 

sebuah ruang warna. Pengertian tersebut masih umum dalam tulisan–tulisan teknis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Warna Netral 

Warna netral adalah hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi 

1:1:1. Campuran menghasilkan warna putih atau kelabu dalam sistem warna cahaya 

aditif, sedangkan dalam sistem warna subtraktif pada pigmen atau cat akan 

menghasilkan coklat, kelabu, atau hitam. Warna netral sering muncul sebagai 

penyeimbang warna–warna kontras di alam. 

3.6 Ilustrasi Digital 

Pengertian ilustrasi secara luas bukan hanya berupa gambar dan foto, namun 

bisa juga tersusun dari garis, bidang, dan bahkan dari susunan huruf (Rakhmat 

Supriyono, 2010: 50). Secara umum, karya desain yang tidak disertai dengan 

ilustrasi lebih cenderung membosankan, kurang informatif, dan tidak memiliki 

unsur eye catcher. 

Sumber : www. coschedule.com, 2017 

Gambar 3.15 Warna Tersier 



 

 
 

Ilustrasi memiliki fungsi sebagai penjelas informasi atau pesan, ilustrasi 

juga menjadi alat untuk menarik perhatian pembaca (Rakhmat Supriyono, 2010: 

51). Ilustrasi juga digunakan untuk memperjelas dan mempermudah pembaca 

dalam memahami pesan yang disampaikan oleh desainer. Fungsi ilustrasi secara 

umum menurut Rakhmat Supriyono (2010: 52) adalah : 

a. Menangkap perhatian pembaca. 

b. Memperjelas isi yang terkandung dalam body copy. 

c. Menunjukkan identitas suatu perusahaan. 

d. Menunjukkan produk yang ditawarkan (berupa foto atau gambar). 

e. Meyakinkan pembaca tertarik untuk membaca judul. 

f. Mengangkat keunikan produk. 

g. Menciptakan kesan yang mendalam terhadap produk atau pengiklan. 

Kata digital dalam desain mengarah pada teknologi dimana banyak software 

dan hardware yang dikembangkan untuk memudahkan artist dan desainer dalam 

membuat gambar atau karya desain visual. Bidang dalam ilustrasi digital adalah 

layout, tipografi, dan memahami perbedaan antara gambar raster dan vektor. 

Ilustrasi digital  dibagi menjadi tiga kategori dasar, yaitu bitmap (painting), vektor 

(drawing) dan 3D modeling (Caplin and Banks, 2002: 18). 

3.8 Teknik Vektor 

Teknik grafis berbasis vektor ditentukan oleh hubungan matematis antar 

titik dan jalur yang menghubungkan mereka untuk membentuk sebuah gambar. 

Setiap objek adalah entitas yang independen, seperti warna, bentuk, ukuran, garis 

besar, dan posisi di layar. 



 

 
 

Karena setiap objek adalah entitas yang mandiri mandiri, bentuk vector 

dapat dengan mudah dipindahkan dan diubah, tanpa mempengaruhi kualitas 

gambar dan obyek lainnya. Karakteristik ini membuat program berbasis vektor 

ideal untuk ilustrasi dan 3D modeling, dimana obyek individu biasanya perlu 

diciptakan dan dimanipulasi melalui proses perancangan (www.edb.utexas.edu). 

Teknik vektor dalam pembuatan katalog produk biasanya bukan diposisikan 

sebagai elemen visual utama, namun merupakan elemen pendukung yang 

membentuk citra suatu produk atau jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Portofolio Peneliti, 2017 

Gambar 3.16 Teknik Vektor Layout Katalog 

http://www.edb.utexas.edu/
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

4.1 Brief Produk 

PT. Sidomoro Makmur Sentosa sebagai klien PT. Picodio adalah salah satu 

perusahaan yang mengimpor produk bayi dan mainan anak-anak. Salah satu produk 

unggulannya yaitu stroller bayi Chrisbell. Stroller ini didesain dengan warna-warna 

dan motif yang lucu untuk bayi.  

Berbagai macam varian stroller bayi Chrisbell ini ditargetkan untuk 

keluarga kecil yang baru memiliki bayi dengan segmentasi menengah karena harga 

yang terjangkau. Stroller ini dipatok dengan harga Rp 565.000 sampai Rp1.365.000 

untuk stroller tandom atau double seat. 

Stroller bayi Chrisbell memiliki logo produk berupa logo type berwarna 

merah dan putih dengan font sans serif yang berkesan imut dan simpel. Figur dari 

simplifikasi kereta bayi di samping logo type menjelaskan lebih detail bahwa 

Chrisbell adalah produk dengan spesifikasi stroler bayi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Admin PT Sidomoro Makmur Sentosa, 2017 
 

Sumber : Admin PT Sidomoro Makmur Sentosa, 2017 

Gambar 4.17 Logo Chrisbell 
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Macam-Macam Stroller Chrisbell 

Chrisbell memiliki 5 macam jenis stroller dengan desain, warna dan fungsi 

yang beragam : 

1. Chrisbell Chloe 

Spesifikasi Keterangan Tambahan 

- Seatbelt 

- Leg seater dapat dinaik turunkan 

- Keranjang bawah 

- Drink holder 

- Wheel stopper (rem rodanya) 

- Handle dapat dilepas (gagang 

depan) 

- Dapat diubah ke posisi duduk dan 

tidur 

- Hood dapat dibuka dan ditutup 

- Penyimpanan yang compact dan 

tidak memakan banyak ruang 

 

- Warna : Blue , pink , black. 

- Size : 457x209x730 mm 

- Berat Netto : 4.9 kg  

- Berat Bruto : 6.2 kg 

- Harga : Rp997.500 

   

 

Tabel 4.1 Spesifikasi Chrisbell Chloe 
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Sumber : PT Sidomoro Makmur Sentosa, 2017 

2. Crisbell Parker 

Spesifikasi Keterangan Tambahan 

- Seatbelt 

- Meja 

- Leg seater dapat dinaik turunkan 

- Keranjang bawah 

- Wheel stopper (rem rodanya) 

- Dapat diubah ke posisi duduk dan 

tidur 

- Hood dapat dibuka tutup dan 

dilepas 

- Penyimpanan yang compact dan 

tidak memakan banyak ruang 

 

- Warna:  Merah, Biru  

- Size : 825x410x402 mm 

- Berat Netto : 5.0 kg  

- Berat Bruto : 17 kg (1 koli isi 3 

pcs warna sama) 

- Harga Rp565.000 

   

 

Tabel 4.2 Spesifikasi Chrisbell Parker 

Sumber : PT Sidomoro Makmur Sentosa, 2017 
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3. Chrisbell Eugene 

Spesifikasi Keterangan Tambahan 

- Double cushion 

- Seatbelt 

- Leg seater dapat dinaik turunkan 

- Keranjang bawah 

- Wheel stopper (rem rodanya) 

- Handle dapat dilepas (gagang 

depan) 

- Tempat duduk dapat disesuaikan 

- Hood dapat dibuka tutup dan 

dilepas 

- Penyimpanan yang compact dan 

tidak memakan banyak ruang 

 

- Warna : Dark Grey, Light Grey  

- Size : 927x203x412 mm 

- Berat Netto : 9.5 kg   

- Berat Bruto : 10.8 kg 

- Harga : Rp1.365.000 

 

   

 

Tabel 4.3 Spesifikasi Chrisbell Eugene 

Sumber : PT Sidomoro Makmur Sentosa, 2017 

 

 

 



52 
 

 
 

4. Chrisbell Morgan 

Spesifikasi Keterangan Tambahan 

- Double cushion 

- Seatbelt 

- Leg seater dapat dinaik turunkan 

- Keranjang bawah 

- Wheel stopper (rem rodanya) 

- Handle dapat dilepas (gagang 

depan) 

- Tempat duduk dapat disesuaikan 

- Hood dapat dibuka tutup dan 

dilepas 

- Penyimpanan yang compact dan 

tidak memakan banyak ruang 

 

- Warna :  Black , Red , Pink 

- Size : 419x235x597 mm 

- Berat Netto : 4.8 kg   

- Berat Bruto : 5.9 kg 

- Harga : Rp1.175.000 

 

   

 

Tabel 4.4 Spesifikasi Chrisbell Morgan 

Sumber : PT Sidomoro Makmur Sentosa, 2017 
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5. Chrisbell Spencer 

Spesifikasi Keterangan Tambahan 

- Seatbelt 

- Leg seater dapat dinaik turunkan 

- Keranjang bawah 

- Wheel stopper (rem rodanya) 

- Handle dapat dilepas (gagang 

depan) 

- Dapat diubah ke posisi duduk dan 

tidur 

- Hood dapat dibuka dan ditutup 

- Penyimpanan yang compact dan 

tidak memakan banyak ruang 

- Warna :  Blue with white dot 

- Size : 406x222x768 mm 

- Berat Netto : 4.8 kg   

- Berat Bruto : 6.5 kg 

- Harga : Rp650.000 

 

   

 

Tabel 4.5 Spesifikasi Chrisbell Spencer 

Sumber : PT Sidomoro Makmur Sentosa, 2017 
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4.2 Pengumpulan Informasi 

4.2.1 Pencarian Referensi 

Proses perancangan katalog stroller bayi Chrisbell ini diawali dengan 

pencarian referensi-referensi desain media promosi di majalah, buku, dan internet 

untuk kemudian dijadikan gambaran dalam perancangan desain katalog. 

4.2.2 Diskusi 

Melakukan diskusi atau wawancara singkat dengan creative director selaku 

project manager perusahaan sebagai mentor untuk menggali informasi lebih detail 

tentang produk klien. Diskusi dilakukan untuk menentukan brand image yang ingin 

ditunjukkan dalam katalog produk, bagaimana konsep visual dan komunikasinya. 

4.2.3 Pengumpulan Data 

Setelah pencarian referensi dan diskusi, hal terakhir yang harus dilakukan 

sebelum membuat desain media promosi adalah data produk. Data yang diperlukan 

berupa logo, tagline, foto produk dan juga informasi spesifikasi produk. Data-data 

ini yang akan menjadi bahan utama dalam proses desain. 

4.3 Strategi Komunikasi 

Komunikasi dalam pemasaran dan promosi adalah penyampaian pesan dan 

informasi mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

konsumen. Seiring dengan banyaknya produk sejenis yang beredar di pasaran, 

Chrisbell memerlukan media pendukung promosi selain media sosial dan website. 

Media katalog dibutuhkan Chrisbell untuk tetap menjaga eksistensi agar 

tetap menjadi pilihan dianatara kompetitornya, karena katalog menginformasikan 

spesifikasi produk secara detail, dan dilengkapi dengan foto asli dari produk yang 

ditawarkan. Selain dibagikan kepada distributor tetap, katalog produk juga bisa 
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dibagikan di tempat-tempat umum yang sering dipakai sebuah keluarga 

menghabiskan waktu bersama. Selain itu, buku katalog juga bisa dibagikan secara 

online melalui direct mail dengan format pdf atau swf, sehingga perusahaan juga 

dapat menjangkau target audiens di luar kota Surabaya. 

Chrisbell membangun positioning kereta bayi berkualitas tinggi dan tempat 

tidur untuk bayi dengan harga terjangkau. Konstruksi ringan dengan penyimpanan 

kompak menjadikan Chrisbell sebagai pilihan terbaik orang tua saat mencari kereta 

bayi atau tempat tidur bayi. 

4.4 Pendekatan Visual 

Pendekatan visual yang digunakan Chrisbell adalah kesan produk yang 

berkualitas, harga terjangkau, dan cocok digunakan untuk bayi (imut dan 

menggemaskan) akan diterapkan pada media katalog produk : 

1. Menggunakan logo yang sama dengan media promosi lainnya sebagai identitas 

yang jelas dari produk. 

2. Menunjukkan foto produk dari berbagai sisi dan berbagai bentuk, agar 

memperlihatkan visual dari spesifikasi yang telah dituliskan, seperti foto stroller 

ketika dilipat atau dilepas tudungnya. 

3. Memvisualkan pilihan warna sebagai referensi untuk konsumen. 

4. Menggunakan font yang berbeda dengan kesan lucu dan fleksibel untuk setiap 

judul jenis produk, namun font pada tulisan brand tetap sama sebagai identitas. 

5. Katalog didesain dengan kesan imut namun tetap terlihat berkualitas, bukan 

eksklusif. 
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4.5 Konsep Visual 

Konsep visual yang matang dibutuhkan untuk menghasilkan media atau 

visual promosi yang baik untuk mengindari kesalahan dalam penyampaian pesan 

dari perusahaan kepada audiens. Konsep visual adalah awal dari sebuah ide yang 

didapat melalui sebuah proses pendekatan dan pendalaman materi dari semua 

permasalahan. Konsep visual yang telah didapat akan dieksplorasi ke dalam sebuah 

bentuk promosi yang bisa memberikan pesan visual kepada target konsumen. 

Setelah memperdalam dari keseluruhan hal-hal mengenai Stroller Chrisbell, 

termasuk target market dan karakteristik produk, telah disimpulkan beberapa hal di 

bawah ini :  

4.5.1 Gaya dan Kesan 

Stroller bayi Chrisbell ini belum memiliki brand image yang melekat kuat 

di benak masyarakat karena merupakan produk yang tergolong baru di bidangnya. 

Dengan segmentasi menengah, desain media promosi Chrisbell dikonsep dengan 

visual yang fun, imut, dan sebisa mungkin jauh dari kata eksklusif namun tetap 

memiliki kesan nyaman dan aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Referensi Ilustrasi 

 Sumber : www.japan-baby.com, 2017 
 

Sumber : www.japan-baby.com, 2017 
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Untuk memberikan gambaran produk kepada konsumen, foto asli dari 

produk akan ditampilkan dalam katalog. Sebagai pelengkap foto produk dan untuk 

membentuk kesan visual yang fun dan imut, perancangan katalog ini menggunakan 

teknik vektor dengan gambar bentuk-bentuk geometrik dan bentuk abstrak yang 

umumnya digambar dengan brush tool untuk menimbulkan kesan fun dan fleksibel. 

Bentuk-bentuk abstrak akan membuat ilustrasi tampak lebih hidup dan tidak kaku. 

4.5.2 Layout 

Penataan layout pada desain katalog Chrisbell ini disusun secara teratur antara foto 

dan teks yang berisi informasi tentang produk (jumble layout). Layout sampul depan, 

belakang, dan juga halaman katalog menggunakan style asimetris, dimana elemen-elemen 

yang digunakan tidak disusun sama antara kanan, kiri, atas, dan bawah. Layout akan 

didominasi dengan warna putih agar produk yang ditawarkan tetap stand out dan 

tidak terganggu dengan warna yg lebih menonjol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Katalog dan Logo Produk 

 

Judul Katalog dan Logo Produk 

Gambar 

Ilustrasi 

 

Gambar 

Ilustrasi 

Foto 

Produk 

 

Foto 

Produk 
Website dan 

Media Sosial 

 

Website dan 

Media Sosial 
Gambar 4.19 Sketsa Cover Depan 

 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Pada sketsa desain cover depan dan belakang terdapat beberapa elemen 

visual yang membangun citra produk, seperti logo, foto stroler, dan ilustrasi kota 

yang imut. Website, alamat, dan media sosial produk/perusahaan juga tercantum di 

bagian depan atau belakang cover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo 

Produk 

 

Logo 

Produk 
Alamat Toko/ 

Perusahaan 

 

Alamat Toko/ 

Perusahaan 

Foto Varian/ 

Spesifikasi Produk 

 

Foto Varian/ 

Spesifikasi Produk 

Gambar 4.20 Sketsa Cover Belakang 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Keterangan Tambahan 

(warna, berat, dll) 

 

Keterangan Tambahan 

(warna, berat, dll) 
Spesifikasi 

Produk 

 

Spesifikasi 

Produk 

Varian 

Bentuk 

 

Varian 

Bentuk 

Foto 

produk 

 

Foto 

produk Nama 

Produk 

 

Nama 

Produk 

Gambar 4.21 Layout Halaman Katalog 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Halaman katalog dikonsep dengan komposisi layout yang sama, namun 

berbeda penempatan sesuai dengan halamannya. Ilustrasi sebagai pelengkap dan 

pembangun visual image juga dibuat berbeda pada setiap jenis produk. Seluruh 

spesifikasi lengkap produk seperti, warna, berat, ukuran, dan lain sebagainya harus 

selalu ditunjukkan dalam layout katalog produk, begitu juga dengan keunggulan 

stroller Chrisbell yang bisa dilipat dan posisi bed yang bisa diubah-ubah. 

4.5.3 Ilustrasi 

Perancangan desain buku katalog ini menggunakan teknik vektor untuk 

memberikan visual yang menarik dan menghidupkan citra produk. Ilustrasi yang 

digunakan menyesuaikan dengan konsep awal dari perancangan media promosi 

Chrisbell yaitu fun, mudah digunakan (konstruksi ringan), harga yang terjangkau. 

Sesuai degan segmentasi produk yang diperuntukkan bagi keluarga 

menegah yang hidup di perkotaan, maka beberapa layout halaman menggunakan 

ilustrasi kota dengan bangunan-bangunannya, ditambah dengan awan, rumput, atau 

bentuk-bentuk lainnya sebagai pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Sketsa Ilustrasi 

 Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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4.5.4 Tipografi 

Penggunaan huruf sans serif yang tebal dengan kesan fun digunakan oleh 

Chrisbells untuk memberikan kesan santai dan mudah dibaca. Seluruh halaman, 

cover depan dan belakang menggunakan jenis huruf yang sama, namun nama jenis 

produk memiliki jenis yang berbeda-beda dan akan dideskripsikan pada penjelasan 

karya. Adapun dua jenis font yang selalu digunakan dalam katalog ini : 

1. Qontra Font 

Qontra merupakan jenis huruf sans serif yang digunakan dalam 

perancangan katalog Chrisbell. Bentuk hurufnya yang simpel memudahkan 

konsumen untuk membaca, karena itu qontra digunakan pada spesifikasi produk. 

Selain kesan simpel huruf ini juga memiliki kesan imut dan lucu dengan ujungnya 

yang terlihat round dan beberapa bagian pada hurufnya memiliki garis melengkung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Moon Blod Font 

Moon adalah jenis font yang sering digunakan dalam penulisan judul atau 

penekana pada sesuatu yang penting. Moon hanya memiliki bentuk huruf kapital 

pada variannya, sehingga lebih cocok digunakan untuk judul atau penulisan kalimat 

yang tidak terlalu panjang.  

Gambar 4.23 Qontra Font 

Sumber : Behance.net/Tomaz Hraztar, 2017 

 

Sumber : Behance.net/Tomaz Hraztar, 2017 
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Jenis bold yang digunakan untuk penulisan judul spesifikasi, warna, dan lain 

sebagainya memberikan kesan fun dan imut. Bagian ujung setiap huruf berbentuk 

rounded (tidak lancip) menggambarkan sesuatu yang fleksibel dan sangat cocok 

untuk karakter produk bayi/anak-anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Warna 

Warna merah dan putih merupakan warna yang dominan dipakai oleh 

Chrisbell dalam melakukan promosi dan merupakan warna dasar dari logo 

Chrisbell. Call to action atau CTA lebih efektif bila menggunakan warna-warna 

primer yang cerah seperti merah, karena merupakan warna yang mencolok dan 

menarik perhatian. Warna putih digunakan dengan pemanfaatan ruang yang baik, 

sehingga dapat memunculkan kesan rapi, luas, dan bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Moon Font 

Sumber : Behance.net/Jack Harvatt, 2017 

 

Sumber : Behance.net/Jack Harvatt, 2017 

Gambar 4.25 Color Palette 1 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Selain warna logo Chribell merah dan putih, warna abu-abu juga digunakan 

untuk melengkapi visual dari desain agar tidak monoton. Warna abu-abu memiliki 

kesan elegan jika digunakan dalam porsi yang banyak, namun pada desain katalog 

Chrisbell warna abu-abu hanya sebagai kombinasi karena tidak bersifat kontras 

dengan warna-warna lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Color Palette 2 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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4.6 Proses Pengerjaan Desain 

Setelah seluruh proses awal perancangan desain selesai dikerjakan, seperti 

mencari referensi, menetapkan font, warna dan lain sebagainya, hal terpenting yang 

harus dilakukan adalah membuat sketsa konsep layout dan ilustrasi kemudian 

dilanjutkan dengan proses pengolahan gambar secara digital menggunakan 

software grafis. 

1. Pengolahan Foto Produk 

Foto produk sebagai elemen utama dalam desain katalog diolah 

menggunakan salah satu software grafis untuk mendapatkan hasil gambar yang 

tajam, warna yang cerah, dan penghapusan background asli dari foto agar 

memudahkan penulis dalam mengkomposisikan foto dengan elemen lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Pengolahan Foto Produk 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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2. Pengolahan Layout 

Pengolahan cover (depan dan belakang) dan halaman isi katalog produk 

menggunakan software grafis yang sama dan teknik vektor yang sama. Rules 

digunakan dalam mendesain agar sistem grid pada layout sama dan seragam, serta 

memudahkan dalam komposisi elemen grafis. Palet warna yang dibuat dalam 

proses pengolahan selalu dijadikan panduan untuk mewarnai obyek-obyek ilustrasi 

pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Pengolahan Cover 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.29 Pengolahan Halaman 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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4.7 Hasil Karya 

Katalog produk Chrisbell ini dicetak menggunakan kertas art paper 150 gr 

berukuran A5 dengan saddle stiching (jahit kawat) karena katalog tidak terlalu 

tebal. Ukuran A5 merupakan ukuran yang sangat pas untuk katalog ini agar mudah 

dibawa dan disimpan oleh audiens karena tidak terlalu besar. Selain dicetak dan 

dibagikan secara langsung kepada calon konsumen, katalog ini juga akan dibagikan 

melalui direct email dengan format pdf atau swf. 

1. Cover Depan Katalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 merupakan hasil akhir dari desain dari cover depan katalog 

Chrisbell. Logo dan tagline yang merupakan elemen utama dalam membentuk 

brand image ditempatkan di sebelah kiri bawah dengan backround berwarna putih 

agar terlihat kontras. Website chrisbell juga ditempatkan pada cover katalog karena 

merupakan media promosi digital utama untuk memasarkan produk.  

Gambar 4.30 Desain Cover Depan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Ilustrasi yang dibuat berlatar belakang kota dengan gedung-gedung, 

memberikan kesan kalau Chrisbell adalah stroller yang mudah dan nyaman 

digunakan untuk jalan-jalan atau bersantai. Ilustrasi dibuat menggunakan paint 

brush tool menambah kesan fun dan  ceria pada produk. 

2. Back Cover 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Back cover ini merupakan pelengkap dari cover depan katalog produk. 

Warna merah dan putih masih merupakan warna utama yang digunakan karena 

merupakan identitas produk. Foto produk dengan berbagai macam bentuk dan 

posisi digunakan untuk menarik calon konsumen karena foto ini memberikan 

informasi langsung jika stroller ini multifungsi dan mudah untuk digunakan. Pada 

bagian kiri back cover disertakan logo produk, tagline, serta informasi singkat 

perusahaan yang memproduksi. 

 

Gambar 4.31 Desain Back Cover 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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3. Halaman 1 Chrisbell Chloe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.12 adalah desain layout dari produk Chirsbell dengan nama 

Chloe. Stroller ini memiliki 3 varian warna yang semuanya ditampilkan dalam 

katalog. Spesifikasi produk mencangkup ukuran, berat, dan lain sebagainya juga 

dicantumkan sebagai informasi untuk calon konsumen. Ilustrasi simpel dengan 

outline putih diatas background merah digunakan untuk melengkapi desain secara 

visual. Font yang digunakan untuk tulisan chloe adalah font sans serif DJB Coffee 

Shoppe Espresso. 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Layout Chrisbell Chloe 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.33 DJB Coffe Font 

Sumber : www.dafont.com, 2017 

 

Sumber : www.dafont.com, 2017 
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4. Halaman 2 Chrisbell Parker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain chrisbell parker sangat cocok digunakan untuk berjalan-jalan di 

tengah kota karena motifnya yang fancy, karena itu penulis menggunakan ilustrasi 

kota dengan komedi putar sebagi pemanis. Spesifikasi produk mencangkup ukuran, 

berat, dan lain sebagainya juga dicantumkan sebagai informasi untuk calon 

konsumen. Font yang digunakan untuk tulisan parker adalah font sans serif Ribeat 

yang memiliki kesan vancy dan imut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Layout Chrisbell Parker 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.35 Ribeat Font 

Sumber : www.dafont.com, 2017 

 

Sumber : www.dafont.com, 2017 
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5. Halaman 3 Chrisbell Eugene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 adalah desain akhir dari layout katalog produk Chrisbell 

Eugene. Seperti dengan desain sebelumnya, pada halaman ini juga disertakan 

spesifikasi dan warna dari produk Eugene. Ilustrasi outline menggambarkan 

keceriaan karena stroller ini bisa digunakan untuk dua bayi dengan double seat. 

Font yang digunakan dalam kata Eugene adalah font script Lost in Wild dengan 

sedikit modifikasi agar tidak terlihat rumit. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Layout Chrisbell Eugene 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.37 Lost in Wild Font 

Sumber : www.dafont.com, 2017 

 

Sumber : www.dafont.com, 2017 
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6. Halaman 4 Chrisbell Morgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk Chrisbell Morgan memiliki banyak pilihan warna yang menarik dan 

bisa digunakan untuk bayi laki-laki maupun perempuan. Spesifikasi dan warna 

produk juga ditampilkan dengan jelas pada halaman ini seperti halaman 

sebelumnya. Berbagai bentuk dan posisi stroller yang dilipat juga ditampilkan 

untuk memperjelas spesifikasi. Font yang digunakan untuk tulisan morgan adalah 

font sans serif Lemon Milk. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Layout Chrisbell Morgan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.39 Lemon Milk Font 

Sumber : www.dafont.com, 2017 

 

Sumber : www.dafont.com, 2017 
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7. Halaman 5 Chrisbell Spencer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada halaman terakhir katalog Chrisbell Chrisbell Spencer, walaupun hanya 

terdapat satu varian namun Spencer tampil dengan desain yang unik dan lucu. Font 

yang digunakan untuk tulisan Spencer adalah Nordica yang memiliki karakteristik 

seperti Lemon Milk dengan tampilan simpel dan terkesan imut. Tulisan Spencer 

dengan font Nordica ditambah dengan modifikasi pattern polkadot seperti motif 

pada tudung strollernya. 

 

 

 

Gambar 4.40 Layout Chrisbell Spencer 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.41 Nordica Font 

Sumber : www.dafont.com, 2017 

 

Sumber : www.dafont.com, 2017 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan semua 

perusahaan tidak terlepas apapun produk atau jasa yang ditawarkannya. Riset pasar 

dibutuhkan untuk merancang suatu bentuk promosi serta menentukan media atau 

alat yang akan digunakan dalam promosi. Karena promosi berfungsi sebagai alat 

komunikasi yang vital antara produk dengan konsumen, semakin banyak 

perusahaan yang memutuskan untuk merancang media promosi, dari bisnis kecil 

sampai besar, produk mainan sampai perusahaan kontraktor. Perusahaan dan bisnis-

bisnis tersebut membutuhkan kerjasama dengan advertising atau creative agency 

dalam pemasaran produk dan merancang media promosi yang dibutuhkan. 

 Sebuah perusahaan tidak perlu menggunakan semua jenis media promosi 

untuk memperkenalkan produk/jasa kepada masyarakat. Namun beberapa media 

promosi membutuhkan dukungan media lainnya agar saling terintegrasi. Pemilihan 

media promosi yang tepat dilihat dari pangsa pasar dan juga produk atau jasa seperti 

apa yang ditawarkan. Sebagai distributor produk stroller bayi, Chrisbell 

memasarkan produknya secara grosir maupun eceran, dan juga menjual langsung 

di toko dan menggunakan e-commerce. Selain perancangan website dan aktif di 

media sosial dalam mempromosikan produknya, Chrisbell memerlukan media 

promosi cetak yang dapat meyakinkan konsumen untuk membeli produk. 

 Katalog produk adalah media yang sangat tepat untuk memasarkan produk 

Chrisbell secara grosir maupun eceran. Katalog yang dibagikan secara langsung 
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akan menimbulkan efek direct marketing karena target audiens akan langsung 

merespon dengan melihat tampilan dan isi buku, walaupun beberapa orang tidak 

langsung membeli. Buku katalog memuat spesifikasi dan visual produk secara 

lengkap, sehingga akan sangat memudahkan calon konsumen dalam memilih dan 

mebandingkan. Katalog juga sangat bermanfaat dalam penjualan e-commerce 

karena dapat dibagikan secara online melalui direct email. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan, pengalaman penulis, dan 

pengerjaan proyek selama kurang lebih 2 bulan melakukan kerja praktek, maka 

diajukan saran kepada perusahaan dan praktikan sendiri untuk membangun 

kemajuan bersama. Saran diajukan kepada mashsiswa dan perusahaan sebagai 

berikut : 

a. Mahasiswa 

Bagi mahasiswa yang akan bekerja dalam bidang creative ataupun digital 

agency harus benar-benar memahami situasi pemasaran modern dan perilaku 

masyarakat pada era digital, terutama dalam bidang desain visual. Seorang desainer 

harus memahami benar media apa yang dibutuhkan oleh klien untuk memasarkan 

produknya dengan lebih baik lagi. 

b. Perusahaan 

Tim desain perusahaan yaitu Higi Creative hendaknya telah sepakat dengan 

klien untuk menetapkan brand image suatu produk/jasa dalam hal visual (warna, 

bentuk, jenis ilustrasi/fotografi yang digunakan) sebelum mulai mendesain media 

promosi yang dibutuhkan, sehingga revisi desain tidak dilakukan berkali-kali 



74 
 

 
 

dengan desain yang berbeda-beda. Pembatasan revisi sesuai dengan kontrak kerja 

juga dapat diterapkan perusahaan untuk mencegah adanya tindakan yang berlebihan 

dari klien, seperti revisi melebihi 50 % dan dilakukan berulang-ulang pada desain 

yang telah siap cetak atau dipublikasikan. 

Mengingat berjualan dan berbelanja online sangat digemari oleh masyarakat 

saat ini, Higi creative juga dapat membuat template foto media sosial (instagram) 

dengan desain dan warna yang bergaman untuk ditawarkan pada pelaku usaha yang 

menjual produknya melalui media sosial. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Balasan Perusahaan 
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Lampiran 2 Form Kp-5 (Acuan Kerja) 
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Lampiran 3 Form Kp-6 (Log Harian) 
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Lampiran 4 Form Kp-7 (Kehadiran Kerja Praktik) 
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Lampiran 5 Kartu Bimbingan 
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