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ABSTRAK 

 

 

Booth adalah panggung mini beserta aksesoris ada didalamanya yang digunakan 

sebagai ajang promosi prosduk, jasa, maupun branding. Sehingga Booth ATM 

sendiri adalah sebuah panggung mini (stage) yang didalamnya terdapat mesin 

ATM. Sebuah Booth ATM harus bisa menampilkan ciri khas suatu perusahaan. 

Sehingga penulis harus bisa mendesain yang tepat untuk Booth ATM CIMB 

Niaga di Mall Grand City Surabaya dengan beberapa syarat yang telah diajukan 

oleh klien. Pembuatan Booth ini tidak lain karena permintaan dari klien, namun 

dibalik itu semua dibutuhkan pula ide segar dari desainer untuk merealisasikan 

bagaimana tampilan desain Booth ini nantinya. Pembentukan Booth ini juga 

menggunakan unsur-unsur seperti warna, foto, tipografi, serta logo Niaga. Desain 

yang digunakan bertema simple, karena Mall merupakan tempat berbelanja, 

kebutuhan orang pun bermacam-macam sehingga dibuat sesimple mungkin tetapi 

harus menampilkan desain yang menarik.  

 

Kata kunci : Desain Booth ATM  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Advertising, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai periklanan. 

Periklanan adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan pembuat jasa yang 

bertujuan untuk menunjang upaya pemasaran informasi. Komunikasi tersebut 

dilakukan dengan menggunakan gambar, suara, gerak yang disalurkan melalui 

media atau secara langsung. Jenis advertising bila ditinjau dari tujuan ada 3, 

antara lain, Comersial advertising (Iklan Komersil), corporate advertising (Iklan 

untuk suatu perusahaan), dan public service advertising (Iklan layanan 

Masyarakat).  

Pelangi Advertising, merupakan perusahaan kecil yang berkelut dibidang 

advertising, antara lain, reklame, pylon, Booth ATM, Billboard, dan lain 

sebagainya. Booth adalah panggung mini beserta aksesoris yang ada di dalamnya 

yang digunakan sebagai ajang promosi produk, jasa, maupun branding, sedangkan 

Booth ATM merupakan wadah bagi mesin ATM itu sendiri. Pembuatan Booth 

pun beraneka ragam sesuai dengan kondisi tempat, serta desain yang dipakai. 

Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya bila membahas Bank CIMB Niaga 

dimana Kerja Praktek ini ditunjukan untuk mempromosikan bank tersebut. 

CIMB Niaga, merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia, cabang 

nya hampir tersebar di seluruh Indonesia. Di Surabaya sendiri cabang-cabang 

CIMB Niaga sangat banyak, begitu pula dengan nasabahnya. Demi kepuasan para 
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nasabah, bank CIMB Niaga melakukan pelayanan yang maksimal, salah satunya 

dengan membuat ATM. ATM sendiri bertujuan untuk mempermudah transaksi 

keuangan tanpa harus melalui Bank tersebut. Oleh karena itu pembuatan ATM 

sendiri harus mampu memberikan kenyamanan para penggunanya. Booth ATM 

CIMB Niaga menggunakan warna dasar merah, sesuai standarisasi Bank tersebut 

yang di dominasi dengan warna merah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

"Bagaimana desain yang tepat untuk Booth ATM CIMB Niaga di Mall Grand 

City Surabaya dengan beberapa syarat yang telah diajukan oleh klien ?" 

   

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalahnya, yaitu "Desain yang tepat untuk Booth ATM 

CIMB Niaga di Mall Grand City Surabaya dengan beberapa syarat yang telah 

diajukan oleh klien". 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan Booth ATM ini sebagai sarana alternatif bagi para 

nasabah bank CIMB Niaga dalam bertransaksi keuangan di mall Grand City 

Surabaya. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan Booth ATM ini adalah memberikan 

kenyamaan bagi pengguna Booth tersebut. 

 

1.6 Pelaksanaan 

Kerja Praktek dilaksanakan di CV. Pelangi Surabaya Advertising pada 

bagian desain booth ATM. Waktu pelaksanaan kerja praktek dari bulan Februari 

hinga Maret 2012, lebih tepatnya 27 Februari hingga 27 Maret 2012.  

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu membuat desain-desain pesanan 

klien, terutama desain booth ATM CIMB Niaga pada Grand City Mall Surabaya.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika Laporan Kerja Praktek akan disusun sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada Bab I materi yang dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Tujuan 

1.5 Manfaat 

1.6 Pelaksanaan 

1.7 Sistematika Penulisan 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada Bab II ini akan dijabarkan tentang berbagai macam teori yang menjadi 

dasar dalam perangcangan karya pada Kerja Praktek ini. 

BAB III: METODE PERANCANGAN 

Pada Bab III ini akan dijabarkan metode penelitian yang sesuai untuk 

mendukung metode peranangan karya yang akan dikerjakan pada Kerja Praktek 

ini. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab IV ini berisi penjelasan umum tentang gambaran perusahaan tempat 

Kerja Praktek ini, yaitu gambaran umum tentang CV. Pelangi Surabaya 

Advertising 

BAB V: IMPLEMENTASI KARYA 

Implementasikan hasil karya dari metode perancangan yang ada pada Bab 

III akan akan dijelaskan pada Bab V 

BAB VI: PENUTUP 

Pada Bab VI ini akan dijelaskan beberapa hal, meliputi: 

6.1 Simpulan 

Bagian ini akan dijelaskan inti sari dari seluruh kegiatan selama Kerja 

Pratek, khususnya akan dijabarkan secara singkat dari masalah yang diangkat atau 

yang dikerjakan. 

6.2 Saran 

Bagian ini akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan selama 

kegiatan Kerja Praktek berlangsung. 



5 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi tentang daftar refrensi yang digunakan sebagai dasar 

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

lain-lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Desain  

Menurut Sunardi (2009) desain merupakan proses atau perancangan yang 

bertahap mulai awal hingga akhir dalam pembuatan sebuah karya. Proses desain 

biasanya dimulai dari pengumpulan ide, berlanjut menjadi visualisi bentuk, 

barulah masuk ketahap pembuatan desain karya. Kata desain sendiri berarti proses 

atau perbuatan dengan mengatur segala sesuatu sebelum bertindak atau 

merancang. Wujud dari desain itu sendiri pun bermacam-macam misalnya pada 

brosur, surat kabar, undangan pernikahan, facebook, twitter, monument, patung, 

gapura serta masih banyak lagi hal yang diberikan sentuhan desain. semua itu 

adalah wujud desain yang sering dijumpai.  

 

2.2. Grafis 

Grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar 

untuk menyampaikan informasi atau pesan secara singkat dan efektif. Grafis juga 

yang memberikan kebebasan kepada sang desainer (perancang) untuk memilih, 

menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis 

di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan 

sebagai sebuah pesan bisa juga digambungkan dengan tipografi maupun media 

lainnya. 



7 

 

 

 

Sedangkan Desain Grafis adalah kombinasi kompleks antara kata-kata, 

gambar, angka, grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus 

dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga 

mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam 

bidang gambar. 

Menurut Suyanto (2009) desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari 

keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-

aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas 

visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain 

informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Desain 

Grafis sendiri mempunyai beberapa unsur antara lain: 

 

2.2.1. Garis  

Garis adalah sekumpulan titik yang dideretkan memanjang. Sebuah garis 

adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin 

yang lain sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung (curve) atau lurus 

(straight). Garis adalah unsur dasar untuk membangun bentuk atau konstruksi 

desain. 

 

2.2.2 Bentuk 

Bentuk dihasilkan dari garis-garis yang tersusun sedemikian rupa. Bentuk 

dibagi menjadi bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi, masing-masng bentuk 

mempunyai arti sendiri. Bentuk adalah segala hal yang memiliki diameter tinggi 
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dan lebar. Bentuk dasar yang dikenal orang adalah kotak (rectangle), lingkaran 

(circle), dan segitiga (triangle). Dalam desain bentuk tidak hanya mendefinisikan 

sebuah obyek  tetapi juga bisa mengkomunikasikan sebuah gagasan atau ide. 

Secara umum bentuk 2 dimensi dibagi menjadi 3 macam, antara lain: 

a. Bentuk Geometris, bentuk yang sangat umum dan terstruktur (kotak, 

segitiga, lingkaran, dana sebagainya) 

b. Bentuk Natural, yaitu bentuk hewan dan manusia yang bentuknya 

tidak beraturan dan mudah berubah. 

c. Bentuk Abstrak, yaitu bentuk yang sukar ditebak dan hampir tidak 

meyerupai sebuah bentuk, namun didalamnya merupakan gabungan dari 

beberapa bentuk itu sendiri. 

 

2.2.3 Teksture  

Teksture adalah tampilan permukaan (corak) dari suatu benda yang dapat 

dinilai dengan cara dilihat atau diraba, pada prakteknya teksture sering 

dikategorikan sebagai corak suatu permukaan benda, misalnya karpet, baju, kulit 

kayu, batu, dan lain sebagainya  
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Gambar 2.1 Teksture buratan kertas 

2.2.4 Gambar/Ilustrasi 

Gambar dalam hal teknik terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Gambar Manual (Hand Writing/Gambar Tangan), yaitu menggambar 

dengan menggunakan alat grafis seperti pensil, kuas, cat, spidol, pena, dan 

sebagainya. Bila ingin dipindahkan dalam format digital harus 

menggunaka scanner atau foto digital.  

b. Digital (Komputerisasi), yaitu menggambar dengan bantuan komputer atau 

menggambar langsung melalui komputer. Gambar Digital dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu vector dan bitmap. 

 

2.2.5 Tipografi 

Tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf pada ruang untuk 

menciptakan kesan khusus. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang 

huruf. 
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Perkembangan Tipografi mengalami perkembangan secara manual (melalui 

tangan) hingga menggunakan proses digital (komputerisasi). Penggunanaan 

Tipografi menjadi lebih mudah bila menggunakan komputer , meski begitu dalam 

pemilihan huruf/font harus memperhatikan karakter suatu produk tersebut agar 

menonjol. Misalkan huruf untuk film. 

Jenis-jenis font adalah sebagai berikut: 

1. Huruf Tanpa Kait (Sans Serif) 

Huruf yang tidak memiliki kait (hook) hanya batang dan tangkainya 

saja. Contoh: Arial, Avant Garde, Switzerland, Vaground dan lain-lain. 

Ujung huruf bisa tajam atau tumpul. Huruf yang mempunyai sifat kurang 

formal, sederhana, akrab. Huruf ini mempunyai keuntungan sangat mudah 

dibaca. Huruf yang cocok untuk huruf desain di layar komputer, desain 

untuk pertelevisian dan media elektronika lainnya. 

 

 

 

Gambar 2.2 Huruf tanpa Kait 

2. Huruf Berkait (Serif) 

Huruf yang memiliki kait (hook) pada ujungnya. Contoh: Times New 

Roman, Garamond, Dwitan, Tiffany dan lain-lain. Huruf ini sifatnya formal, 

elegant, mewah, anggun, intelektual. Huruf ini apabila dibandingkan dengan 

font Sans Serif kurang mudah dibaca. Huruf ini cocok untuk desain di media 

cetak seperti koran, skripsi, brosur dan lain-lain. 
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Gambar 2.3 Huruf dengan Kait 

 

3. Huruf Tulis (Script) 

Huruf yang setiap masing-masingnya terkait seperti tulisan tangan. 

Contoh: Brush Script, Shelley, Mystral, Comic Sans, Lucida Handwriting 

dan lain-lain. Huruf yang mempunyai sifat anggun, tradisional, pribadi, 

informal. Huruf yang kurang mudah dibaca, sehingga dianjurkan jangan 

dipakai terlalu banyak dan terlalu kecil. Huruf yang cocok untuk desain di 

undangan pernikahan, ulang tahun, keluarga, upacara tradisional dan lain-

lain. 

 

 

 

Gambar 2.4 Huruf Tulis 

4. Huruf Dekoratif 

Huruf yang setiap bagiannya dibuat secara detail, kompleks dan rumit. 

Contoh: Augsburger Initial, English dan lain-lain. Huruf yang bersifat 

mewah, bebas, anggun tradisional. Huruf ini biasanya sangat sulit dibaca, 

hanya baik tampil 1 huruf saja, jangan tampil satu kata. Huruf yang 

sebaiknya dipakai untuk hiasan, aksen, huruf awal alinea artikel (Cap Hub), 

logo pernikahan, logo perusahaan. 
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Gambar 2.5 Huruf Dekoratif 

 

5. Huruf Monospace 

Huruf yang bentuknya bisa sama dengan huruf Sans Serif atau Serif . 

Hal yang membedakan adalah jarak dan ruang setiap hurufnya sama, 

misalnya jarak dan ruang huruf ’i’ dan ’m’ dihitung sama dengan’m’. 

Contoh: Courier, Monotype, Lucida Console dan lain-lain. 

Huruf ini bersifat formal, sederhana, futuristik, kaku seperti mesin tik. 

Huruf yang bisa dibilang mudah dibaca akan tetapi terkesan kurang rapi dan 

efisien ruang jika tampil terlalu banyak. Huruf ini cocok untuk tampilan 

pengetikan code/ bahasa program di komputer, logo grup musik alternatif 

atau grunge. 

 

 

 

Gambar 2.6 Contoh Huruf Monospace 

 

Setiap bentuk huruf mempunyai keunikan tersendiri. Namun intinya tetap 

dalam batas-batas tertentu. 
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2.2.6 Warna  

Warna merupkan unsur penting dalam sebuah desain. Karena dengan warna 

suatu objek tersebut bisa memiliki identitas, menyampaikan pesan atau 

membedakan sifat dari bentuk-bentuk visual secara jelas. Dalam prakteknya 

warna dibedakan menjadi dua yaitu, warna yang timbul karena sinar (Additive 

color/RGB) yang biasanya digunakan pada warna lampu, monitor, Televisi, dan 

sebagainya, dan warna yang dibuat dengan unsur-unsur tinta atau cat 

(Substractive color/CMYK) yang biasanya disunakan dalam proses percetakan 

gambar ke permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain atau plastik. 

Dengan menggunakan unsur-unsur desain tersebut kita bisa membuat bentuk 

desain yang diinginkan, sehingga diperlukan pemaham warna tersebut. 

 

Gambar 2.7 Roda warna menurut Shigenobu kobayashi 



14 

 

 

 

Di setiap negara dan budaya, warna mempunyai arti tersendiri dalam 

mengartikan warna, meski begitu arti warna disini mengambil lingkup yang 

universal. 

1. Merah  

Melambangkan: Perjuangan, nafsu, aktif, agresif, dominan, kemauan 

keras, persaingan, keberanian, energi, kehangatan, cinta, bahaya. 

2. Biru 

Melambangkan: Ketenangan, kepercayaan, keamanan, teknologi, 

kebersihan, keteraturan 

3. Hijau 

Melambangkan: Alami, sehat, keinginan, keberuntungan, kebanggaan,  

kekerasan hati dan berkuasa. 

4. Kuning 

Melambangkan: Optimisme, harapan, tidak jujur, berubah-ubah, 

gembira, santai. 

5. Ungu 

Melambangkan: Spiritual, misteri, kebangsawanan, sombong, kasar, 

keangkuhan. 

6. Oranye 

Melambangkan: Energi, semangat, segar, keseimbangan, ceria, hangat. 

7. Coklat 
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Melambangkan: Tanah/bumi, kenyamanan, daya tahan, suka merebut, 

tidak suka memberi hati, kurang toleran, pesimis terhadap kesejahteraan dan 

kebahagiaan masa depan. 

8. Abu-abu 

Melambangkan: Intelek, futuristik, millenium, kesederhanaan, sedih. 

9. Putih 

Melambangkan: Suci, bersih, tidak bersalah. 

10. Hitam 

Melambangkan: Power, jahat, canggih, kematian, misteri, ketakutan, 

sedih, anggun. 

 

2.2.7 Ruang 

Dengan ruang, kita dapat merasakan jauh-dekat, tinggi-rendah, panjang-

pendek, kososng-padar, besar-kecil, dan lain-lain. Ukuran tersebut relatif dan 

tidak dapat disamakan, misalnya besar menurut kita, namun belum tentu menurut 

orang lain. Ukuran-ukuran tersebut muncul karena ada pembanding. 

Jika kamar penuh dengan barang, tentu kita akan sulit bergerak karena perlu 

adanya sirkulasi. Begitu pula dalam desain grafis, diperlukan ruang untuk 

menempatkan komponen-komponen grafis seperti gambar, tipograsi, dan lain-lain 

tetapi usahakan tidak menghabiskan ruang desain. Ruang kosong adalah 

komponen desain grafis, dengan memanfaatkan ruang tersebut desain terlihat 

seimbang sehingga terlihat lebih kominikatif dan menarik. 
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2.3 Advertising/Periklanan 

Periklanan adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan pembuat jasa yang 

bertujuan untuk menunjang upaya pemasaran informasi. Komunikasi tersebut 

dilakukan dengan menggunakan gambar, suara, gerak yang disalurkan melalui 

media atau secara langsung. Jenis advertising bila ditinjau dari tujuan ada 3, 

antara lain, Comersial advertising (Iklan Komersil), corporate advertising (Iklan 

untuk suatu perusahaan), dan public service advertising (Iklan layanan 

Masyarakat). 

Menurut Wright (1978), iklan merupakan suatu proses komunikasi yang 

mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu 

menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran 

tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif. Sedangkan Masyarakat 

Periklanan Indonesia mengartikan iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu 

produk atau jasa yang disampaikan lewat suatu media dan ditujukan kepada 

sebagian atau seluruh masyarakat. 

 

2.4 Pengertian Booth ATM 

Menurut balireklame.com yang diakses pada Juni 2012 mengatakan bahwa 

Booth adalah panggung mini beserta aksesoris ada didalamanya yang digunakan 

sebagai ajang promosi prosduk, jasa, maupun branding. Sehingga Booth ATM 

sendiri adalah sebuah panggung mini (stage) yang didalamnya terdapat mesin 

ATM suatu perusahaan dan berfungsi untuk mempermudah transaksi finansial 
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bagi penggunanya, setiap Booth ATM dibuat berbeda sesuai dengan ciri khas 

perusahaan amsing-masing. 

Karena itu pembuatan Booth ATM harus memperhatikan aspek yaitu: 

a. Membangun imej (branding) perusahaan itu sendiri. 

b. Memanfaatkan semua aspek desain yang menjadi ciri khas suatu 

perusahaan itu untuk berkomunikasi dan mengkontrol suasa sekitar 

Booth. 
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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

3.1 Metode Perancangan 

Pada bagian ini akan menjelaskan metode perancangan yang digunakan 

dalam menyelesaikan Kerja Praktek. Adapun karya yang dibuat dalam Kerja 

Praktek ini adalah mendesain booth ATM CIMB Niaga yang dialokasikan pada 

Grand City Mall Surabaya. Proses pengerjaannya menggunakan Corel dan 

Photoshop diamana software ini memang dipakai sehari-hari di CV. Pelangi 

Surabaya Advertising.  

 

Gambar 3.1 Alur Perancangan 
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Adapun dalam proses pengerjaan nya tersusun langkah-langkah mulai dari 

pra produksi, yaitu permintaan klien, survey lokasi, pengumpulan data kemudian 

ide dan konsep. Setelah itu masuk ke dalam produksi yaitu masa pengerjaan di 

Corel dan Photoshop. 

 

3.2 Pra Produksi 

Pada tahap ini ada beberapa langkah dalam pengerjaan karya yaitu: 

 

3.2.1 Permintaan klien 

Permintaan dari Klien merupakan langkah awal dalam semua rancangan, 

karen tanpa adanya sebuah permintaan dari klien seorang desainer tidak akan 

memulai suatu perancangan karya. Pada tahap ini klien akan memberikan 

informasi-informasi tersendiri agar desainer dapat mengerti akan kemauan klien, 

seperti warna dana ukuran yang digunakan untuk booth ATM CIMB Niaga di 

Grand City Mall Surabaya tidak boleh sembarangan, kemudian memakai logo 

yang telah ditentukan. 

 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Pada tahan ini desainer mengumpulkan data-data yang  diterima dari klien, 

misalnya apa warna yang harus digunakan kemudian logo dan tipografi nya. 
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3.2.3 Survey Lokasi 

Tahap selanjutnya adalah Survey lokasi atau tempat dimana desain itu 

diterapkan nantinya. Mendatangi lokasi yang telah disepakati untuk mendapatkan 

data yang lainnya. Survey lokasi merupakan tahap yang cukup penting, karena 

tanpa tau tempatnya seorang desain tidak akan bisa memperoleh keseimbangan 

yang pas antara warna, cahaya, dan ukuran dalam mendesain. Apalagi dalam 

peletakan sebuah booth ATM CIMB Niaga tidak boleh sembarangan karena 

tempat peletakannya pun dibatasi oleh pihak Mall. Setelah datang ke lokasi 

biasanya desainer akan memotret beberapa angel yang berbeda agar nantinya 

mempermudah pekerjaan tanpa harus bolak-balik ke lokasi. 

 

3.2.4 Ide  

Pembuatan Booth ini tidak lain karena permintaan dari klien, namun dibalik 

itu semua dibutuhkan pula Ide segar dari desainer untuk merealisasikan 

bagaimana tampilan desain Booth ini nantinya. Pembentukan Booth ini juga 

menggunakan unsur-unsur seperti warna, foto, tipografi, serta logo Niaga. 

Meskipun itu semua telah ditetapkan oleh klien. Pembuatan proses ini 

menggunakan Corel dan Photoshop. 

 

3.2.5 Konsep 

Konsep pembuatan booth CIMB Niaga ini di menggabungkan desain booth 

yang telah ada kemudian di kombinasikan dengan warna dan logo CIMB Niaga 
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yang telah ditentukan oleh klien sebelumnya. Kemudian dibandingkan dengan 

desain lain sehingga dapat menbuat desan booth yang menarik. 

 

3.3 Produksi 

Proses Produksi dilakukan dengan cara, antara lain: 

 

3.3.1 Pengerjaan dengan Corel 

Mendesain sebuah karya dengan Corel, karena Corel merupakan software 

yang digunakan setiap hari oleh CV. Pelangi Surabaya. Dalam Corel desainer bisa 

merealisasikan ide dan konsep yang telah dipikirkan sebelumnya, mulai dari 

membentuk booth itu sendiri, kemudian peletakan pada lokasi, pemilihan warna 

yang pas sehingga dapat mewakili perusahaan klien. Ukuran juga merupakan hal 

yang harus diketahui dana dicantumkan, agar mempermudah pekerjaan karyawan 

yang akan membuatnya. Desain dibuat 3D guna mempermudah klien untuk 

mengoreksi sekaligus merealisasikannya di lokasi yang dituju karena itu dalam 

mewarnai pun harus di beri warna yang menunjang ke arah bentuk 3D. 

 

3.3.2 Pengerjaan dengan Photoshop 

Sebenarnya dalam tahap ini tidak banyak yang bisa dikerjakan, karena 

Photoshop merupakan penyempurna yang tidak bisa dilakukan di Corel, misalnya 

penambahan pencahayaan, pengahalusan warna background sehingga 

menimbulkan kesan 3D (3 dimensi) yang natural. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 CV. Pelangi Surabaya Advertising 

CV. Pelangi Surabaya Advertising adalah perusahan jasa kontraktor yang meliputi 

pekerjaan: pelaksanaan pembangunan gedung, perumaha, renovasi interior dan eksterior, dan 

berpengalam lebih dari 10 tahun. Menangani pekerjaan mulai dari tahapan desain hingga 

realisasi pelaksanaan di lapangan sebagai tahap akhir sampai tahap pemeliharaan/perawatan.  

CV. Pelangi Surabaya Advertising juga sebuah perusahaan jasa periklanan yang 

melayani promosi outdoor maupun indoor. Menangani media promosi mulai dari tahapan 

desain hingga tahan pemeliharaan. Perusahaan tersebut sangat menjunjung tinggi kualitas, 

baik dalam mutu produk maupun dalam proses bekerja. CV. Pelangi Surabaya Advertising 

juga menghargai kerjasama antar perusahaan dalam menangani kegiatan seperti promosi dan 

produk-produk lain yang kompetitif. 

 

4.2 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan : CV. Pelangi Surabaya 

Alamat   : Jl. Bendul Merisi Gang Besar Selatan No. 13 A 

   Surabaya 60239 

   Tel : 031-8470218 

   Fax : 031-8480633 

   E-mail : pelangisby@yahoo.com 

Bidang Usaha  : Advertising 

Bentuk Perusahaan : Perseroan Komanditir 
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Gambar 4.1 Logo CV. Pelangi Surabaya 

 

Gambar 4.2 Tempat kerja CV. Pelangi Surabaya 

 

4.3 Struktur Organisasi CV. Pelangi Surabaya 

 

Gambar 4.3  Struktur Organisasi CV. Pelangi Surabaya 
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Sesuai Struktur organisasi CV. Pelangi Surabaya adapun tugas dan tanggung jawab tiap 

jabatan yaitu sebagai berikut: 

1. Pimpinan (Priyono) 

Pimpinan bertugas untuk bertanggung jawab dalam proses penanganan produk, 

pengawas karyawan serta tanggung jawab lapangan. 

2. Keuangan (Mardiyanto) 

 Bertanggung jawab dalam masalah managemen keuangan dan finansial 

perusahaan, mengatur pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan dan 

mencatat semua itu. 

3. Administrasi (Sony Hendri) 

Bertugas untuk mengendalikan Customer Servis, dan langsung menangani 

masalah pemesanan barang dan jasa sekaligus dalam hal pengerjaan desain. Bersama 

pimpinan juga bertanggung jawab dalam pengerjaan lapangan. 

4. Kepala Pelaksana (Triyono) 

Bertugas mengawasi saat pemasangan barang dan jasa di lapangan, serta 

mensurvei lokasi yang diminta oleh pelanggan. 

5. Pelaksana (Karyawan) 

Semua karyawan yang bertugas untuk merancang desain dari pihak Administrasi, 

pembuatan barang dan jasa CV. Pelangi Surabaya. 

 

4.4 Misi dan Visi 

Misi CV. Pelangi Surabaya adalah dapat menjadi sebuah perusahaan yang memiliki 

tanggung jawab kepada setiap klien untuk menghasilkan mutu kerja yang sangat bagus dan 
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hasil yang memuaskan. Visi CV. Pelangi Surabaya adalah mewujudkan perusahaan dengan 

memberikan kualitas yang baik dalam berkarya. 

 

4.5 Barang &Jasa 

Adapun barang dan jasa yang ditawarkan CV. Pelangi Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Kontraktor Bangunan, 

2. Neon Box, 

3. Neon Sign, 

4. Giant Billboard, 

5. Shop Sign, 

6. Letter Timbul, 

7. Digital Print, 

8. Pylon, 

9. Booth ATM, 

10. Lain-lain. 
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Gambar 4.4 Proses Pembuatan Billboard 

 

Gambar 4.5 Proses Pembuatan Kontraktor 
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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Karya yang dibuat dalam Kerja Praktek ini adalah mendesain Booth ATM 

CIMB Niaga yang dialokasikan pada Grand City Mall Surabaya. Pengerjannnya 

dengan menggunakan Corel dan Photoshop. 

Adapun dalam proses pengerjaan nya tersusun langkah-langkah mulai dari pra 

produksi, yaitu permintaan klien, survey lokasi, pengumpulan data kemudian ide 

dan konsep. Setelah itu masuk ke dalam produksi yaitu masa pengerjaan di Corel 

dan Potoshop yang sudah dijelaskan pada Bab III sebelumnya. Dalam 

implementasi ini ada prosedur pelaksanaan kerja praktek dan hasil desainnya, 

antara lain: 

5.1 Prosedur Pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan Kerja Praktek ini sesuai dengan Kerja Praktek yang di 

tetapkan pihak STIKOM Surabaya, dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan/Planning, pada tahap ini desainer membuat rancangan atau 

planning yang sesuai dengan ketentuan klien. Baik itu warna, tipografi, bentuk 

booth itu sendiri. Desainer harus bisa membuatnya semenarik mungkin tanpa 

meninggalkan ketetapan yang telah diberikan klien.  
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2. Analisa, setelah tahap perencanaan, desainer kemudian masuk pada tahap 

analisa, yaitu membandingkan desain booth ATM CIMB Niaga dengan desain 

booth ATM CIMB Niaga sebelumnya. 

3. Wawancara, hal ini dimaksudkan agar memperoleh data-data tentang 

perusahaan tersebut. 

4. Survei lapangan /Observasi, selain bekerja ditempat seorang desainer pun 

haruslah mensurvei lokasi sesuai permintaan klien. Karen dilokasi ini lah 

nantinya karya diletakkan dan sebisa mungkin bisa terlihat menarik. 

5. Studi Keputusan, tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori agar 

mendapatkan referensi dalam mendesain booth ATM CIMB Niaga. 

6. Desain, setelah melewati tahap analisa dan evaluasi, tahap desain dilakukan 

dengan membuat sketsa gambaran tentang desain, kemudian disesuaikan 

dengan ukuran ruangan dalam foto yang telah ambil sebelumnya. 

5.2 Hasil Desain  

Pada tahap ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana desainer mendesain 

booth ATM CIMB Niaga pada Grand City Mall Surabaya. Tahap pertama dalam 

mendesain adalah mengenal medan, atau artinya desainer harus tahu dimana booth 

ini nantinya diletakkan. 



29 

 

 

 

Gambar 5.1 Lokasi booth pada Grand City Mall Surabaya 

Setelah mengetahui ukuran tempat yang pas, barulah masuk mulai 

mendesain dengan menggunakan Corel.  

Dalam pengerjaan di Corel pun desainer harus menggunakan ketetapan yang 

di berikan oleh klien, 

a. Warna, warna yang digunakan tidak lain adalah warna merah, maroon 

dan putih. Hal ini tidak bisa dirubah-ubah karena warna pada booth ATM 

CIMB Niaga telah ditetapkan oleh klien dan merupakan warna dasar 

CIMB Niaga. Warna yang digunakan adalah merah (Pantone Solid 

Coated 485 C) dan merah marun (Pantone Solid Coated 202 C). 

Sehingga pada saat booth dipasang costumer bisa langsung megetahui 

bahwa booth ATM tersebut adalah booth ATM milik CIMB Niaga. 

Dimana warna merah memiliki arti Perjuangan, aktif, dominan, kemauan 

keras, persaingan, keberanian, energi, kehangatan, cinta. 
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Gambar 5.2 Waran merah (Pantone Solid Coated 485 C) dan merah marun 

(Pantone Solid Coated 202 C). 

b. Teksture, pemilihan teksture dibuat halus, dimaksudkan agar permukaan 

telihat mulus dan halus. 

c. Garis. Pemakain garis dibuat lurus tidak berkelak-kelaok Karena 

menggambar kan box booth yang solid/kokoh. 

d. Bentuk, bentuk booth ATM CIMB Niaga sendiri pun telah ditetapka oleh 

klien, sehingga desainer tidak merubah terlalu banyak. 

e. Tipografi, CIMB Niaga menggunakan pemakaian huruf standart yaitu  

Helvetica Neue, diamana huruf itu terlihat simple namun sangat kuat  
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Gambar 5.3 Huruf Helvetica Neue 

Desain Logo CIMB Niaga pun telah ditetapkan oleh klien. Sebagai desainer 

harus bisa nemepatkan logo diposisi yang pas sesuai permintaan klien  

 

Gambar 5.4 Logo CIMB Niaga 

 

Gambar 5.5 Desain booth ATM CIMB Niaga 
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Setelah melewati beberapa refisi akhirnya desain inilah yang dipilih klien 

untuk ditempatkan pada Grand City Mall Surabaya. Desain ini menggunakan 

desain booth ATM yang bertema simple, karena Mall merupakan tempat 

berbelanja, kebutuhan orang pun bermacam-macam sehingga dibuat sesimple 

mungkin tetapi harus menampilkan desain yang menarik. Desainer membuat 

desain ini sesuai dengan permintaan klien, selain desain yang simple booth ATM 

ini juga mampu mencirikan perusahaan klien yaitu CIMB Niaga, dengan 

menambahkan sekat-sekat disetiap ATM yang dimaksudkan agar para pengguna 

dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman.  

a. Warna, menggunakan warna merah dan marun sesuai dengan yang 

ditetapkan klien, meskipun warna nya telah ditetapkan desainer harus 

bisa mekombinasikan warna-warna tersebut dengan baik. Desain pun 

terlihat lebih menarik. 

b. Teksture, seperti yang terlihat teksture dibuat halus, karena 

dikombinasikan dengan box booth ATM itu sendiri yang berteksture 

halus. 

c. Bentuk, bentuk desain ATM nya pun kotak, sesuai dengan box booth 

ATM, sehingga box booth tersebut bisa dimasukkan dalam desain dan 

diseimbangkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan implementasi yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan dalam memahami materi-materi yang disampaikan client yang disini 

adalah bagian pemasaran, menjadi modal penting bagi seorang desainer grafis media 

promosi dalam bekerja. 

2. Membutuhkan kemampuan desainer dalam mempresentasikan desain yang telah 

dibuatnya memberikan peluang bagi seorang desainer untuk bisa lebih leluasa lagi 

dalam mendesain. Dikarenakan meningkatnya kepercayaan pihak client terhadap 

desainer 

3. Memperoleh pengalaman dalam mendesain permintaan dengan client dengan sebaik-

baiknya, dengan menggunakan standarisasi dari pihak client. 

 

6.2 Saran 

Banyak hal yang diperoleh selama masa Kerja Pelangi, terutama dalam mendesain 

booth ATM CIMB Niaga, karena itu ada beberapa saran  yang dapat disampaikan, sebagai 

berikut: 

1 . Seorang desainer juga harus mampu menghadapi situasi mendadak saat pengerjaan, 

sehingga dapat selalu memberikan karya yang berkualitas. 

2. Desainer harus mempunyai dan mengelola konsep dan ide denagn matang, sehingga 

hasil desain nya berkualitas dan menarik. 
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3. Analisa dilakukan untuk menunjang peningkatan dalam desain, jangan takut untuk 

membandingkan desain satu dengan yang lain. 

4. Seorang desain jangan pernah berhenti untuk mencoba hal-hal baru, sehingga 

mendapatkan pengalaman yang lebih. Kemudian bisa diterapkan dalam konsep 

karyanya. 
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