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ABSTRAK 

 

ALO Indonesia adalah CV yang terletak di Jalan Demak Timur Gang VII 

No.2 Surabaya yang awalnya fokus pada bidang desain interior dan desain furnitur 

dan telah mendesain proyek interior seperti cafe, event, dan exibithion. 

Mama kika frozen food adalah salah satu klien yang menggunakan jasa orn 

indonesia,Mama kika adalah produk makanan beku cepat saji yang berlokasi di 

Surabaya selatan, menyediakan produk seperti tempura, nugget, udang goreng, 

siomay ayam, donat kentang.Menjual makananya didaerah surabaya selatan saja, 

segmentasinya keluarga yang bekerja. Sudah berdiri sejak 2015, mama kika masih 

belum memiliki identitas visual. 

Kata Kunci : Perancangan Identitas Visual, Brand Awareness. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

Diujung tahun ini, Indonesia sedang berusaha dalam membangun sektor 

ekonomi di bidang ekonomi kreatif, Jhon Howkins, sang bapak ekonomi kreatif, 

menjabarkanya dengan sederhana : “ Ekonomi kreatif berhubungan dengan ide dan 

uang. Ini adalah jenis ekonomi pertama dimana imajinasi dan kreativitas 

menentukan apa yang orang – orang ingin lakukan dan hasilkan “.Ekonomi kreatif 

adalah pandangan ekonomi baru yang mengandalkan gagasan, ide, atau kreativitas 

dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan 

ekonominya. Sumber daya utama dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas, yakni 

kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang 

unik, solusi dari suatu masalah, atau sesuatu yang berbeda dari pakem. Namnun 

selain kreativitas, unsur lain yang dianggap penting untuk menunjang 

Ekonomi kreatif adalah nilai tambah.Nilai tambah ini dapat dilihat dari 

adanya peningkatan kualitas produk dari segi nilai dan dan ekononi.Kegiatan 

seperti hobi yang dilakukan secara Cuma – Cuma belum bisa digolongkan kedalam 

Ekonomi kreatif.Pemerintah menginginkan nilai pasar barang dan jasa ekonomi 

kreatif secara bertahap meningkat melewati pertumbuhan ekonomi nasional. 

Banyaknya usaha di bidang industri kreatif di indonesia, membuat industri kreatif 

tumbuh cukup tinggi. Ditahun 2013 industri kreatif di skala usaha mikro 2,887,015 

sedangkan pada tahun 2014 berjumlah 284,051, pada tahun 2012 usaha pada skala 

sedang besar berjumlah 23,592 pada 2013 berjumlah 239,410. 4 dari 16 subsektor 

Ekonomi kreatif berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru yakni film, musik, art, 

dan game (animasi).Empat subsektor ini memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang 

paling pesat.Banyaknya peluang di bidang ekonomi kreatif ini membuat banyaknya 

perusahaan membutuhkan identitas bagi perusahaan maupunproduknya. Identitas 

visual yang membentuk suatu image sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan 

untuk tetap menarik perhatian pelanggan atau pembelinya dalam pasar yang sarat 

dengan persaingan- persaingan ini. Terlebih lagi diera globalisasi yang 

memungkinkan meluasnya penyampaian informasi diberbagai belahan dunia 
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sehingga sangatlah diperlukan diciptakanya suatu image untuk melambangkan 

identitas perusahaan agar tetap bisa bertahan dalam persaingan yang semakin keras 

ini. Hampir tidak ada produk yang merupakan pemain tunggal di pasar yang sangat 

padat dengan persaingan ini. Perkembangan pasar yang sangat dinamik menarik 

banyak perusahaan besar atau berkecimpung disebuah bidang usaha yang 

sama.Dengan demikian banyak perusahaan yang bersaing untuk memperebutkan 

perhatian dari pelanggan atau target market mereka. Image suatu perusahaan 

menarik sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan 

menarik perhatian konsumenya.  

Sebuah identitas visual yang menonjol serta unik diperlukan sebagai 

pengenal suatu produk atau perusahaan. Image grafis tersebut berguna sebagai 

sarana untuk melakukan promosi, menyampaikan visi dan misi, menggambarkan 

filosofi dari organisasi atau perusahaan, agar mudah diingat oleh masyarakat dan 

memberikan citra positif kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar telah 

lama mengenal cara membangun image perusahaan yang dimulai dengan 

pembuatan image grafis yang dikenal sebagai corporate identity ini. Mmembuat 

sebuah image grafis bagi suatu oerusahaan bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Menentukan sebuah corporate identity yang tepat adalah termasuk salah satu bentuk 

permasalahan yang tidak terstruktur karena banyak kriteria-kriteria yang bersifat 

personal dari perusahaan tersebut sehingga tidak bisa didapatkan sebuah keputusan 

dengan segera. Kemampuan berkomunikasi secara visual dengan baik sangatlah 

dibutuhkan. Desainer komunikasi visual yang handal sangat diperlukan untuk 

mengembangkan konsep dan sistem identitas bagi suatu perusahaan hingga 

identitas tersebut dapat menjadi alat penjualan yang handal dan menguntungkan 

bagi perusahaan tersebut. Banyaknya industri kreatif yang ada di indonesia 

membutuhkan banyaknya lapangan perkerjaan bagi pekerja kreatif, dan 

membutuhkan banyaknya pekerja kreatif. Mama kika frozen food, adalah produk 

makanan beku cepat saji yang berlokasi di surabaya selatan, menyediakan produk 

seperti tempura, nugget, udang goreng, siomay ayam, donat kentang. Sudah berdiri 

sejak 2015, mamakika frozen masih belum memiliki identitas yang cocok. Maka 

dari itu saya merancang identitas yang cocok sebagai upaya masyarakat brand 

awareness. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada laporan kerja praktik ini adalah : 

“Bagaimana merancang identitas visual proyek alo indonesia : mama kika frozen 

food sebagai upaya peningkatan brand awareness”. 

1.3 Batasan masalah 

 Dari rumusan masalah diatas, maka ditentukan batasan-batasan 

permasalahan agar laporan ini terfokus dan tidak meluas terlalu jauh. Batasan – 

batasan masalah tersebut antara lain : 

1. Perancangan identitas visual mama kika frozen food sebgai upaya 

brand awareness. 

2. Merancang media promosi, sosial media. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk merancang identitas visual proyek 

alo indonesia : mama kika frozen food sebagai upaya peningkatan brand awareness. 

1.5 Manfaat 

Manfaat teoritis 

a. Dapat digunaakkan sebagai referensi keilmuan khususnya bagi 

masyarakat akedemik bidang desain atau sejenisnya. 

Dapat menjadi referensi keilmuan khususnya dalam hal merancang identitas 

visual proyek alo indonesia : mama kika frozen food sebagai upaya peningkatan 

brand awareness. 

1.6 Sistematika penulisan 

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

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

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. 
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BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (dalanm sub-bab manfaat dibagi lagi 

menjadi sub-bab manfaat teoritis dan praktis), dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempat 

dilaksanakanya kerja praktik yaitu CV ALO INDONESIA. 

BAB 3 : LANDASAN TEORI 

 Landasan teori pada bab 3 mendefinisikan berbagai macam teori, konsep 

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

perancangan identitas visual 

BAB 4 : IMPLEMENTASI KARYA. 

 Pada bab 4 ini akan dibahas mengenai pekerjaan yang dilakukan selama 

pelaksanaan kerja praktik di CV ALO INDONESIA.Selain itu, akan dibahas pula 

penjelasan dan hasil rancangan yang ada dalam sebuah implementasi karya. 

BAB 5 : PENUTUP 

 Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran.Pada sub-bab 

kesimpulan akan meringkas keseluruhan hasil laporan kerja praktik dalam satu 

kesimpulan yang terkait dengan permasalahan dan solusi yang ditawarkan 

penulis.Pada sub-bab saran, penulis akan memberikan masukkan terkait masalah 

yang diangkat dalam laporan kerja praktik. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakkan 

sebagai acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini berupa sumber buku, jurnal 

maupun e-book, website, dan lain-lain. 
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LAMPIRAN 

 Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah seperti 

dokumen khusus, instrument/quistioner/alat pengumpul data, ringkasan hasil 

pengolahan data, table, peta atau gambar.Keterangan tambahan ini dimaksudkan 

agar pembaca pendapat gambaran lebih menyeluruh akan proses dari penyusunan 

karya ilmiah. 
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

ALO Indonesia adalah CV yang terletak di Jalan Demak Timur Gang VII No.2 

Surabaya yang awalnya fokus pada bidang desain interior dan desain furnitur dan 

telah mendesain proyek interior seperti cafe, event, dan exibithion. Alo indonesia 

memulai melebarkan bidang jasa di ranah yang lebih luas pada tahun 2018 dengan 

menambah jasa desain branding,social media management , web, publikasi dan 

event. Dalam rana event Alo indonesia menerima banyak vendor dan berkerjasama 

dengan diandra event organiser sebagai publikasi, selain itu Alo indonesia pernah 

berkerjasama dengan satsco dalam projek dalam event Sunday market yang rutin di 

aksanakan di Surabaya, sampai saat ini CV Alo indonesia mengerjakan proyek 

salah satu perusaan rokok terbesar di indonesai yaitu sampoerna dalam mengadakan 

event gigs music dan workshop bulanan di surabaya dengan target audience anak 

muda yaitu paranoise. 

Dimulai pada tahun 2017, CV ALO Indonesia memperkenalkan dirinya pada 

khalayak yang lebih luas dengan menjadi sebuah event organizer di sekitaran 

Surabaya yang utamanya bergerak pada event-event musik. Nama “Whiteroom” 

menjadi salah satu event yang diinisiasi oleh CV ALO Indonesia, mendatangkan 

beberapa nama-nama DJ Internasional mulai dari Darius, Cezaire, Bag Raiders dan 

banyak lagi lainnya. Keberhasilan kami mendatangkan talenta-talenta internasonal 

pada kala itu akhirnya membawa CV ALO Indonesia menancapkan posisinya 

menjadi sebuah promotor pula dalam perjalanannya. Dan sekarang berganti nama 

menjadi Orn Indonesia. 

Tidak ingin berhenti sebagai event organizer dan juga promotor saja, Orn Indonesia 

pada tahun 2018 mulai melebarkan sayapnya juga membentuk sebuah creative 

studio bernama ORN Indonesia. Studio yang mulanya didirikan hanya melayani 

desain interior serta arsitektur ini kini telah memiliki berbagai macam sosok-sosok 

berpengalaman di bidang branding, fotografi-videografi, campaign hingga 

pembuatan website yang siap mengerjakan setiap kebutuhan-kebutuhan bersifat 

kreatif untuk anda. 
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2.2 Visi Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi Perusahaan 

Adapun visi dari Orn Indonesia ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Menjadi one-stop-solution atas kebutuhan seluruh masyarakat terkait hal-

hal bersifat kreatif untuk kepentingan pengembangan usaha ataupun perseorangan. 

2. Membangun sebuah ekosistem industri kreatif yang baik dan dapat 

membantu seluruh elemen-elemen pendukung di dalamnya. 

2.2.2   Misi Perusahaan 

Adapun misi dari Orn Indonesia ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Mengenalkan betapa pentingnya elemen-elemen bersifat kreatif dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu produk ataupun usaha. 

2. Menjalin kerjasama yang bersifat profesional secara seluas-luasnya. 

3. Menjadi wadah atas potensi-potensi warga Surabaya di bidang kreatif. 

4. Melakukan kinerja secara maksimal baik yang telah dan akan dilakukan 

demi membentuk hasil/nilai positif dari masyarakat. 

2.3 Layanan Perusahaan 

1. Desain interior 

2. Desain branding 

3. Desain website 

4. Social Media Manager 

5. Publication event 

6. Event  

 

 

 



8 

 

 

 

2.4 Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Alo Indonesia yakni sebagai berikut:  

 

 

Gambar 2.4 : Struktur Organisasi CV Alo Indonesia 

Sumber : Data Perusahaan 

2.5 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Nama Perusahaan : Alo Indonesia (Orn Indonesia) 

Alamat   : Jalan Demak Timur Gang VII No.2 Surabaya 

Jam Operasional : 09.00 – 17.00 

Telepon  : 0823-3104-0206 

 Email   :  hello@ornindonesia.com 

Satrya Yudha Prabawa

Direktur

Tency Agatha

Financial Manager

Ryo Dinata

Sales & Marketing Manager

Septian Dwi Satria

Creative Director

Atthur Razaki

Manager
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BAB 3 

LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, berisi landasan teori yang relevan terhadap “Perancangan 

identitas visual proyek alo indonesia : Mama kika frozen food sebagai upaya 

peningkatan brand awareness.” Kajian berupa teori, konsep, maupun prosedur yang 

berkaitan dengan perancangan akan dipaparkan dalam pembahasan bab ini. 

3.1 Desain komunikasi visual 

 Pengertian desain komunikasi visual menurut Sachari 2005:3 menyatakan 

bahwa awalnya merupakan kata baru pengindonesia-an dari kata design, istilah ini 

melengkapikata“rancang/rancangan/merancang” yang dinilai kurang 

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

kalangan insinyur menggunakan istilah “rancang bangun”, sebagai pengganti 

istilah desain. Namun di kalangan keilmuwan seni rupa, istilah “desain” tetap secara 

konsisten dan formal dipergunakkan. Desain merupakan pemecahan masalah 

dengan satu target yang jelas Archer : 1965.  Jadi bisa disimpulkan desain adalah 

kegiatan merancang yang dipergunakkan untuk memecahkan masalah/ Pawito dan 

C Sardjono 1994:12 menyatakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses suatu 

pesan dipindahkan atau dioperkan (lewat satu saluran) dari suatu sumber kepada 

penerima dengan maksud mengubah perilaku, perubahan dalam pengetahuan, sikap 

atau perilaku overt lainya. Sekurang-kurangnya didapati empat unsur dalam model 

komunikasi yaitu : sumber, pesan, saluran, dan penerima.Menurut Fathurrohman 

2007:67 media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera pengelihatan. 

Media visual ini memiliki beberapa jenis ada yang menampilkan gambar 

diam.Adapula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang 

bergerak.Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa desain 

komunikasi visual adalah sebuah kegiatan merancang yang dipergunakkan untuk 

memberikan solusi penyampaian pesan yang dapat dicerna oleh masyarakat luas 

3.1.1 Fungsi Desain Komunikasi Visual 

Menurut Cenadi 1999:4 menyatakan bahwa dalam perkembanganya selama 

beberaopa abad, desain komunikasi visual mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu 
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sebagai sarana identifikasi, sebagai sarana informasi dan instruksi, dan yang 

terakhir sebagai sarana presentasi dan promosi. 

a. Desain komunikasi visual sebagai sarana identifikasi 

Fungsi dasar utama dari desain komunikasi visual adalah sebagai sarana 

identifikasi. Identitas seseorang dapat mengatakan tentang siapa orang atau 

darimana asalnya, demikian pun benda, produk, maupun lembaga, jika mempunyai 

identitas akan dapat mencerminkan kualitas produk atau jasa itu dan mudah 

dikenali, baik oleh produsennya maupun konsumennya. 

a. Desain komunikasi visual sebagai sarana informasi dan instruksi. 

Sebagai sarana informasi dan instruksi, desain komunikasi visual bertujuan 

menunjukkan hubungan antara icon dan maksutnya dalam petunjuk, arah, posisi, 

skala, contohnya peta, diagram, simbol, dan petunjuk arah.Informasi akan berguna 

apabila dikomunikasikan kepada orang yang tepat, pada waktu dan tempat yang 

tepat, dan dalam bentuk yang dapat dimengerti dan dipresentasikan secara logis dan 

konsisten. Simbol-simbol yang sering dijumpai sehari-hari seperti tanda lalu lintas, 

simbol-simbol di tempat umum seperti telepon umum, toilet, restaurant, halte, 

masjid, tembat rekreasi, dan lain lain, harus bersifat informasi dan komunikatif, 

dapat dibaca dan dimengerti oleh orang dari berbagai latar belakang dan kalangan.  

b. Desain komunikasi sebagai sarana presentasi dan promosi. 

Tujuan dari desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi adalah 

untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian dari mata (secara visual) dan 

membuat pesan tersebut diingat, contohnya poster. Penggunaan gambar dan kata-

kata yang diperlukan sangat sedikit, mempunyai satu makna dan mengesankan. 

Umumnya untuk mencapai tujuan ini, maka gambar dan kata-kata yang digunakkan 

bersifat presuasif dan menarik, karena tujuan akhirnya adalah menjual suatu 

produk. 
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3.1.2 Unsur – Unsur Desain Komunikasi Visual 

Menurut Irawan dan tamara 2013:9-31 menyatakan bahwa setiap elemen rupa atau 

visual memiliki keterikatan dan saling berhubungan dan berkesinambungan satu 

sama lain. Unsur unsur tersebut terdiri dari : 

a. Garis 

Garis adalah unsur rupa yang paling utama. Ini disebabkan apabila kita ingin 

menggambar ataupun mendesain, wujud yang pertama kali ditorehkan adalah garis. 

b. Arah 

Didalam suatu perancangan desain, arah berperan penting untuk mmberikan kesan 

gerak dan irama.Tujuan utama dari arah gerak ini adalah agar gerakan maupun 

irama dapat tetap membentuk suatu kesatuan dan tidak keluar dari bidang gambar. 

c. Bidang 

Beberapa garis berbeda arah dan saling berpotongan akan membentuk bidang atau 

pola, bidang bersifat dua dimensi atau bermatra dua karena tidak memiliki 

kedalaman. Namun, bidang memiliki ukuran atau luasan. 

d. Ukuran 

Perbedaan jarak antargaris dan antarbidang membentuk sebuah ukuran. Ukuran 

tersebut dapat sama, tetapi bisa juga berbeda-beda 

e. Tekstur 

Setiap material mempunyai struktur tersendiri. Struktur adalah susunan bahan pada 

bidang. Oleh karena ada struktur bahan maka pada permukaan bahan tersebuh akan 

menimbulkan tekstur. Dengan kata lain, tekstur adalah akibat dari struktur. Tekstur 

sendiri adalah keadaan fisik permukaan bahan yang penghayatanya dirasakan 

dengan indera peraba. Tekstur ini berpengaruh terhadap psikis yang sangat 

berpengaruh bagi para desainer. Oleh karena itu, tekstur sangatlah penting bagi para 

desainer. 
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f. Warna. 

Garis atau bidang dapat memiliki bermacam-macam warna, misalnya merah, biru, 

kuning, dan sebagainya. Susunan warna yang tepat dapat menciptakan suasana 

yang harmonis dan memikat mata, baik antara dua warna yang memiliki kemiripan 

(gradasi), ataupun dua warna yang kontras. 

3.1.3  Elemen – elemen Desain Komunikasi Visual 

Cenadi 1999:5 menyatakan bahwa elemen-elemen desain komunikasi viusal 

diantaranya adalah tipografi, illustrasi, dan simbolisme, Elemen elemen ini dapat 

berkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media. 

a. Tata Letak Perwajahan (Layout) 

Pengertian layout menurut Graphic Art Encyclopedia (1992:296) “Layout is 

arrangement of a book, magazine, or other publication so that and illustration follow 

a desired format”. Layout adalah pengaturan yang dilakukan pada buku, majalah, 

atau bentuk publikasi lainnya, sehingga teks dan ilustrasi sesuai dengan bentuk 

yang diharapkan.Menurut Smith (1985) dalam Sutopo (2002:174) menyatakan 

bahwa proses mengatur hal atau pembuatan layout adalah merangkaikan unsur 

tertentu menjadi susunan yang baik, sehingga mencapai tujuan. 

b. Tipografi 

Menurut Frank Jefkins (1997:248) menyatakan bahwa tipografi merupakan seni 

memilih huruf, dari ratusan jumlah rancangan atau desain jenis huruf yang tersedia, 

menggabungkannya dengan jenis huruf yang berbeda, menggabungkan sejumlah 

kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia, dan menandai naskah untuk proses 

typesetting, menggunakan ketebalan dan ukuran huruf yang berbeda.Tipografi yang 

baik mengarah pada keterbacaan dan kemenarikan, dan desain huruf tertentu dapat 

menciptakan gaya (style) dan karakter atau menjadi karakteristik subjek yang 

diiklankan. 

Wirya (1999:32) menyatakan bahwa beberapat tipe huruf mengesankan nuansa-

nuansa tertentu, seperti kesan berat, ringan, kuat, lembut, jelita, dan sifatsifat atau 

nuansa yang lain.Tipografi sangat diperlukan saat perancangan sebuah logo 
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perusahaan karena setiap huruf memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki 

kesan yang berbeda ketika dilihat oleh pembaca. Maka dari itu saat perancangan 

dibutuhkan pertimbangan yang matang agar dapat memilih jenis huruf sesuai 

dengan konsep identitas sebuah perusahaan.Untuk membantu pemilihan jenis huruf 

yang sesuai berdasarkan pendapat 

Pratama (2016) menyatakan bahwa jenis-jenis tipografi dibagi sebagai berikut : 

1. Serif 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.3 : Contoh Huruf Serif 

Keluarga font Serif lahir disekitar abad dan sangat populer di kalangan 

masyarakat karena jenis font Serif biasa digunakan untuk Hardcopy atau hasil cetak 

media offline, seperti buku, majalah, koran, dan sebagainya.Ciri-cirinya adalah 

memiliki sirip dibagian ujung,contohnya Times New Roman, Bodoni,Book 

Antiqua, Georgia.  

Kesan : Feminim, Klasik, Lemah Gemulai. 

 

 

2. Sans-Serif  

 

 

 

Gambar3.1.3 : Contoh Huruf Sans-Serif 



14 

 

 

 

Keluarga font Sans-Serif ini memiliki bentuk yang mirip dengan font Serif, 

yang membedakannya adalah jenis font ini tidak memiliki sirip karena 

padadasarnya kata “Sans” berarti “Tanpa” dalam bahasa Prancis.Jika jenis font 

Serif biasa digunakan untuk media offline, sebaliknya font jenis Sans-Serif 

seringkali digunakan untuk media online seperti Facebook, Twitter, Google karena 

tampilannya nyaman dibaca dan dapat dilihat dengan jelas.Contoh font SansSerif 

misalnya Arial, Helvetica, Futura, Verdana. 

Kesan : Modern, Efisien, Kontemporer. 

3. Script 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.3 : Contoh Huruf Script  

Keluarga font Script sering disebut dengan Handwritting Font atau dengan 

katalain font tulisan tangan karena bentuknya yang menyerupai goresan tangan 

yang dikerjakan dengan pena. Biasanya font jenis ini digunakan untuk desain yang 

berhubungan dengan kemewahan, misalkan undangan pernikahan atau ucapan 

selamat untuk perusahaan baru dengan hiasan bunga. Contoh font Freestyle Script, 

French Script, John Handy. 

Kesan : Mewah, Akrab, Anggun, Personalis 
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4. Slab-Serif 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.3 : Contoh Huruf Slab-Serif 

Kelurga font Slab-Serif biasa dikenal dengan nama Egyptian. Jenis font ini 

merupakan bagian dari jenis font Serif, hanya saja siripnya lebih tegas dan 

lurusmenyerupai tongkat. Mungkin font ini cocok digunakan untuk produk yang 

berhubungan dengan lelaki. Contoh font Rockwell, Typo Slab-Serif.  

Kesan : Kokoh, Kuat, Stabil 

5. Character Proportion 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.3 : Contoh Huruf Character Proportion  
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Keluarga font Character Proportion memiliki ciri yang mudah dikenali, 

yaitumemiliki lebar yang sama tidak peduli itu ‘R’ ataupun ‘J’ semuanya sama. 

Fontjenis ini biasanya digunakan untuk pemrograman atau penyajian kode-

kodeHTML karena memiliki lebar huruf yang sama dan mudah dihitung 

spasinya.Contoh font Courier New. 

Kesan : Canggih, Digitalis 

6. Cursive 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.3 : Contoh Huruf Cursive 

Keluarga font Cursive biasa dikenal dengan nama fantasy font. Jenis font 

inimerupakan pengembangan dari bentuk bentuk yang sudah ada dan biasa 

digunakan untuk desain yang berhubungan dengan imajinasi seperti teks pada 

komik, produk anak anak untuk menarik pehatian mereka dengan bentuknya yang 

cute dan unique, dan lain-lain. Contoh font Magneto, Comic Sans MS, Joker. 

Kesan : Dekoratif, Ornamental 

c. Ilustrasi  

Menurut Wirya (1999:32) menyatakan bahwa ilustrasi dapat mengungkapkan 

sesuatu secara lebih cepat dan lebih efektif daripada teks.Dalam desain komunikasi 

visual karya ilustrasi dibagi dua, yaitu ilustrasi yang dibuat dengan tangan dan 

ilustrasi yang dibuat dengan media elektronik.Menurut Pudjiastuti (1997:70) 

menyatakan bahwa ilustrasi digunakan untuk membantu mengkomunikasikan 

pesan dengan tepat dan cepat serta mempertegas sebagai terjemahan dari sebuah 

judul, sehingga bisa membentuk suatu suasana penuh emosi, dari gagasan seakan-

akan nyata 
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d. Simbolisme  

Menurut Farbey (1997:91) menyatakan bahwa banyak iklan memiliki 

elemenelemen grafis yang tidak hanya terdapat ilustrasi, tetapi juga terdapat 

muatan grafis yang penting seperti logo perusahaan atau logo merek, simbol 

perusahaan, atau ilustrasi produk. 

e. Warna  

Warna memiliki peran penting dalam merancang sebuah desain, karena setiap 

warna memiliki makna dan kesan yang berbeda-beda.Menurut Danger 

(1992:51) menyatakan bahwa warna adalah salah satu dari dua unsur yang 

menghasilkan daya tarik visual, dan kenyataannya warna lebih berdaya tarik 

pada emosi daripada akal.f. Suara Suara dalam bidang desain komunikasi visual 

merupakan sarana yang digunakan sebagai pendukung sebuah suasana. Setiap 

suara yang dihasilkan pun memiliki sifat dan kesan yang berbeda-beda 

tergantung keperluan desainer. 

3.2 Mama kika frozen food 

Mama kika frozen food, adalah produk makanan beku cepat saji yang berlokasi di 

Surabaya selatan, menyediakan produk seperti tempura, nugget, udang goreng, 

siomay ayam, donat kentang.Menjual makananya didaerah surabaya selatan saja, 

segmentasinya keluarga yang bekerja. Sudah berdiri sejak 2015, mama kika masih 

belum memiliki identitas visual. 

3.3 Brand 

Ketika persaingan menciptakan pilihan tanpa batas, perusahaan mencari cara untuk 

terhubung secara emosionaldengan pelanggan, menjadi tak tergantikan,dan 

menciptakan hubungan seumur hidup. Merek yang kuatmenonjol di pasar yang 

sangat padat.Orang-orang jatuh cinta pada merek, mempercayai mereka,dan 

percaya pada keunggulan mereka. Bagaimana suatu merek dipersepsikan  

 

memengaruhi keberhasilannya apakah itu start-up, nirlaba, atau 

produk.(wheeler:2013). 
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Brand memiliki 3 fungsi : 

1. Navigasi, membantu konsumen untuk memilih dan mengarahkan 

pilihan 

2. Jaminan, mengkomunikasikan kualitas dari produk ataupun layanan 

dan jaminan yang diterima konsumen, supaya dapat memilih pilihan 

yang benar. 

3. Keterikatan, brand menggunakan gambaran bahasa dan 

mengasosiasikan konsumen untuk mengidentifikasi brand. Untuk 

membuat brand dikenal baik oleh masyarakat dan bisa diterima oleh 

masyarakat luas, sebagiknya brand memiliki stakeholder, adapun 

beberapa unsur dalam stakeholder yaitu 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 : Lingkaran stakeholder 
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Ada banyak pihak yang dapat mengembangkan suatu brand dalam mencapai 

tujuanya, kegiatan stakeholder dalam kegiatan bisnis akan diperlukan untuk 

membantu mengembangkan tujuan dari perusahaan tersebut.Brand merupakan 

suatu tanda pembeda atas barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya. Sebagai tanda pembeda maka brand dalam satu klasifikasi barang atau jasa, 

tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang  lainnya. brand atas barang 

lazim disebut sebagai brand dagang yaitu merek yang digunakan/ditempelkan pada 

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan 

hukum. 

Menurut Darmadi Durianto, dkk (2004) brand lebih dari sekedar jaminan kualitas 

karena di dalamnya tercakup enam pengertian yaitu: 

1. Atribut produk, seperti halnya kualitas, gengsi, nilai jual kembali, desain, 

dan lain-lain. 

2. Manfaat, meskipun merek membawa sejumlah atribut, namun konsumen 

sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut.   

3. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.  

4. Budaya, merek juga mencerminkan budaya tertentu.   

5. Kepribadian, seringkali produk tertentu menggunakan kepribadian orang 

yang terkenal untuk mendongkrak atau menopang merek produknya. 

6. Pemakai, merek menunjukkan jenis pemakai yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 

3.4 Brand Identity 

Identitas merek nyata dan menarik bagi indera.Anda bisa melihatnya, 

menyentuhnya, memegangnya,dengarkan, perhatikan itu bergerak.Identitas merek 

memicu pengakuan, memperkuat diferensiasi, danmembuat ide dan makna besar 

dapat diakses. Identitas merek mengambil elemen yang berbedadan menyatukan 

mereka ke dalam seluruh sistem.(wheeler:2013). Setiap apa yang kita lihat dan kita 

analisa akan menjadi suatu konsep yang masih belum matang, maka dari itu konsep 

tersebut perlu di matangkan untuk menciptakan hasil yang bermutu. 
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3.5 Branding 

Branding adalah proses disiplin yang digunakan untuk membangun kesadaran 

dan memperluas pelangganloyalitas. Itu membutuhkan mandat dari atas dan 

kesiapan untuk berinvestasi di masa depan.Branding adalah tentang memanfaatkan 

setiap peluang untuk mengungkapkan mengapa orang harus memilih satumerek 

lebih dari yang lain. Keinginan untuk memimpin, melampaui kompetisi, dan 

memberi karyawanalat terbaik untuk menjangkau pelanggan adalah alasan 

mengapa perusahaan memanfaatkan branding.(wheeler:2013). 

 

 

 

 

Gambar 3.5 : Alur branding 

3.6 Brand Awereness 

 Brand awareness atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kesadaran merek 

adalah istilah pemasaran yang menggambarkan tingkat pengakuan konsumen 

terhadap suatu produk dengan namanya. Mempromosikan produk baru atau 

mengidupkan kembali brand yang lama adalah langkah yang dapat dilakukan untuk 

menciptakan kesadaran brand.Berdasarkan keterangan dari Investopedia 

(22/4/2019), idealnya, kesadaran merek itu dapat mencakup kualitas yang 

membedakan produk dari para pesaingnya. Produk dan layanan yang 

mempertahankan tingkat kesadaran merek yang tinggi cenderung menghasilkan 

lebih banyak penjualan. Pasalnya, konsumen lebih banyak yang membeli produk 

dari merek yang terkenal daripada yang tak mereka ketahui.Brand awareness 

memiliki beberapa tingkatan dari tingkatan yang paling rendah (tidak menyadari 

brand) sampai tingkatan yang paling tinggi yaitu Top of Mind, yang bisa 

digambarkan dalam sebuah piramida. Piramida brand awareness dari rendah sampai 

tingkat tertinggi adalah sebagai berikut: 
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1. Unware of Brand (tidak menyadari brand) adalah tingkat paling rendah 

dalam piramida brand awareness di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu 

brand. 

2. Brand Recognition (pengenalan brand) adalah tingkat minimal brand 

awareness, di mana pengenalan suatu brand muncul lagi setelah dilakukan 

pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 

3. Brand Recall (pengingatan kembali brand) adalah pengingatan kembali 

brand tanpa bantuan (unaided recall). 

4. Top of Mind (puncak pikiran) adalah brand yang disebutkan pertama kali 

oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen, atau brand 

tersebut merupakan brand utama dari berbagai brand yang ada dalam benak 

konsumen.Berdasarkan penjelasan di atas adanya tingkatan-tingkatan dalam brand 

awareness menunjukan adanya perbedaan tingkat kesadaran yang berbeda-beda 

pada masing-masing individu. 

3.7 Identitas Visual 

 Menurut Cenadi (1999:2-3) menyatakan bahwa corporate identity adalah 

suatu bentuk visual dan ekspresi graphis dari mage dan identitas suatu perusahaan. 

Corporate identity menampilkan simbol yang mencerminkan image yang hendak 

disampaikan. Sebuah identitas perusahaan dapat diciptakan dan mempengaruhi 

nasib dari perusahaan tersbut. 

 Identitas visual merupakan suatu sistem komunikasi visual yang bertujuan 

untuk membentuk sebuah identitas dari suatu perusahaan, lembaga atau produk. 

Pada dasarnya sering digunakan sebagai pembeda dari produk pesaing sehingga 

calon konsumen dapat memilih suatu Brand dengan Brand pesaing dan juga dapat 

mempermudah mengidentifikasi suatu Brand walau hanya melihat dari tampilan 

visualnya. Adapun beberapa elemen yang terkandung didalamnya, mulai dari 

pemilihan nama, logo, tipografi, warna, serta image atau gambpar pendukung 

seperti foto, artwork,  infographics (Surianto Rustan, 2010:10). Adapun Identitas 

Visual umumnya mencakup beberapa hal, yaitu : 
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1. Logo Design 

Logo merupakan aspek penting dalam sistem identitas visual. Logo memiliki aspek 

unik apabila ditinjau dari bentuknya yang memudahkan audiens untuk 

mengidentifikasinya. 

2. Thypography Standards 

Tipografi dan pemilihan font berfungsi untuk memperkuat suatu identitas. Font 

berperan penting dalam mengkonvversi bahasa verbal menjadi bentuk visual yang 

di implementasikan dalam berbagai media promosi maupun informasi. 

3. Color Platte 

Penerapan warna merupakan kunci utama bagi suatu keberhasilan dalam 

pembuatan suatu dentitas visual. Jika di tinjau dari segi psikologis, warna berperan 

dalam memberikan pengaruh kepada audiens. 

4. Visual Guideline 

Standart manual sangat dibutuhkan sebagai sebuah acuan dalam penerapan identitas 

visual suatu brand. 

3.8 Logo 

 Menurut Soelarko dan kawan-kawan didalam bukunya yang berjudul “How 

to They Thinkí” logo adalah sebuah tanda yang secara langsung memang tidak 

menjual, namun memberikan sebuah identitas, dimana akhirnya menjadi alat 

pemasaran yang signifikan. Dengan adanya logo dapat mebantu untuk 

membedakan sebuah jasa atau produk dari kompetitornya. Ditinjau dari 

tampilannya logo dapat dibedakan atas lima, yaitu : 

1. Wordmarks : logo dengan dasar tulisan dan font yang fokus pada nama 

perusahaan atau sebuah bisnis secara langsung, seperti Coca-Cola, Disney, 

Facebook. 

2. Lettermark : jenis ini digunakan oleh beberapa merek atau perusahaan seperti 

IBM, CNN, HP. Jenis logo ini mempresentasikan kepanjangan dari nama brand 

atau perusahaan 
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3. Pictorial Mark : jenis ini merupakan ikon atau sebuah desain yang berbasis grafis, 

seperti contohnya : Nike, Twitter, Apple.  

4. Logo Abstrak : merupakan jenis tertentu dari pictorial mark/logo simbol. Jenis 

logo ini memiliki bentuk geometris abstrak yang merepresentasikan merekmu, 

seperti contohnya : Pepsi, Adidas, dan BP 

5. Logo Maskot : jenis logo maskot memiliki unsur warna-warni yang menceriakan. 

Logo jenis ini merupakan cara yang baik untuk membuat karakter merek/bisnis 

pada sebuah perusahaan. 

6. Logo Kombinasi : logo kombinasi terdiri dari gabungan dari beberapa jenis logo 

diatas. Gambar dan teks bisa disatukan, ditumpuk, atau terintegrasi satu sama lain 

agar dapat menciptakan sebuah logo. 

7. Logo Lambang: Logo lambang terdiri dari huruf yang berbeda di dalam simbol 

atau ikon. Logo ini cenderung memiliki tampilan yang dapat membuat dampak 

yang mencolok, sehingga sering digunakan untuk seolah, organisasi atau lembaga 

pemerintahan. 

 Adapun dimana logo memeiliki fungsi seperti yang dijelaskan oleh Rustan 

(2009: 13) sebagai berikut: 

• Logo sebagai identitas diri 

• Sebagai tanda kepemilikan 

• Tanda jaminan kualitas 

• Mencegah adanya peniruan oleh brand lain 

3.9 Desain 

 Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu 

yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan 

suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi 

penggunanya. Penyataan tersebut diperkuat oleh seorang pakar desain JB Reswick 

yang berpendapat bahwa desain adalah kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan 

sesuatu baru dan berguna yang belum ada sebelumnya.Kata desain merupakan kata 
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baru yang diindonesiakan dari bahasa inggris “design”. “Rancang” atau 

“Merancang” adalah terjemahan yang dapat digunakan. Namun dalam 

perkembangannya kata “Desain” menggeser makna kata “Rancang” karena kata 

tersebut tidak dapat mewadahi kegiatan, keilmuan, keluasan dan pamor profesi atau 

kompetensi Desainer ( Sachari, 2000). 

3.10 Prinsip Desain 

 Desain akan terlihat menarik, dinamis, dan tidak monoton ketika 

menampilkan adanya sedikit perubahan unsur-unsur grafis. Dalam sebuah desain, 

terdapat prinsip-prinsip tertentu yang harus diketahui oleh desainer sebelum 

membuat sebuah karya. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang terdapat pada 

desain, antara lain : 

1. Keseimbangan (Balance) 

Dalam sebuah desain, keseluruhan komponen-komponen desain harus tamppil 

seimbang dan tidak berat sebelah.Desainer harus mampu memadukan 

keseimbangan antara tulisan, warna, dan gambar sehingga tidak muncul kesan berat 

sebelah. 

2. Kesatuan (Unity) 

Prinsip kesatuan adalah harmoni antara semua elemen sehingga dapat menciptakan 

suatu perasaan yang lengkan dan memiliki makna. Tiap elemen pada karya seni 

seperti tulisan, warna, garis, dan objek lain seolah menjadi satu kesatuan, tanpa ada 

yang terlihat asing dibanding yang lainnya. 

3. Penekanan (Emphasis) 

Penekanan atau emphasis juga termasuk salah satu prinsip desain seni rupa. Prinsip 

ini mengacu pada pemberian kepentingan khusus untuk satu atau bagian tertentu 

dari desain. Ada 1 objek utama yang menjadi fokus atau center of interest sebuah 

karya.Dengan kata lain, objek utama dalam sebuah karya seni lebih ditekankan atau 

ditonjolkan dibanding dengan objek penunjang lain. Caranya dengan pengaturan 

ukuran dan proporsi satu sama lain sehingga fokus utama dapat lebih ditonjolkan. 
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4. Irama (Rhythm) 

Irama adalah gerak pengulangan atau gerak mengalir yang teratur, terus menerus, 

irama adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun elemen visual secara 

berulang-ulang 

3.11 Warna 

warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh 

benda-benda yang dikenai cahaya tersebut. Benda yang dipantuli cahaya 

mengabsorsi sebagian atau seluruh warna yang memantul. Sehingga pada saat 

hanya warna merah yang dipantulkan dan warna lain diabsorsi, maka benda tersebut 

menjadi warna merah. Dalam kacamata seni rupa dan desain, pengertian warna 

menurut Prawira adalah “Warna termasuk salah satu unsur keindahan dalam seni 

dan desain selain unsur-unsur visual yang lain” (Sulasmi Darma Prawira, 1989: 

4).Menurut Sanyoto “Warna dibagi menjadi dua menurut asal kejadian warna, yaitu 

warna additive dan subtractive” (Sadjiman Ebdi 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.Kejadian warna ini diperkuat dengan hasil temuan Newton (Sulasmi Darma 

Prawira, 1989: 26) yang mengungkapkan bahwa warna adalah fenomena alam 

berupa cahaya yang mengandung warna spektrum atau pelangi dan 

pigmen.Menurut Prawira 1989: 31), pigmen adalah pewarna yang larut dalam 

cairan pelarut. 
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3.11.1Warna Primer 

 Warna primer merupakan warna-warna yang paling kuat, yang 

merupakan warna utama untuk pembentukan warna lainnya. 

 

Gambar 3.11.1 Warna Primer 

Sumber : kuliahdesain.com 

3.11.2 Warna Sekunder 

 Warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari campuran warna 

primer. 

 

Gambar 3.11.2 Warna Sekunder 

Sumber : materiberlajar.co.id 
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3.11.3 Warna Tersier 

 Warna tersier merupakan warna campuran dari satu warna primer dengan 

warna sekunder. 

Gambar 3.13.3 Warna Tersier 

Sumber : kuliahdesain.com 

3.12 Jenis-Jenis Warna Berdasarkan Letaknya dalam Color Wheel 

Warna Primer 

Warna primer adalah warna utama yang terdiri dari biru, merah, dan kuning yang 

disebut juga sebagai Hue. Ketiga warna dasar ini adalah warna yang bisa 

dikombinasikan dan menghasilkan warna-warna turunan lainnya. Warna-warna 

inilah yang bisa ditangkap oleh mata manusia karenamata manusia seperti spesies 

lain yang memiliki tiga macam reseptor warna yang disebut makhluk trichromat. 

Karena pada dasarnya warna primer bukan milik cahaya, tetapi lebih merupakan 

konsep biologis, yang didasarkan pada respons fisiologis mata manusia terhadap 

cahaya. Secara fundamental,cahaya adalah spektrum berkesinambungan dari 

panjang gelombang (wave length), yang berarti terdapat jumlah warna yang tak 

terhingga. Mata manusia hanya mampu menangkap panjang gelombang sampai 

batas tertentu karena jenis alat penerima/reseptor manusia yang disebut sel kerucut 

hanya mampu menangkap panjang gelombang hingga 780 nanometer. Sehingga 
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tiga warna dasar inilah yang mampu ditangkap manusia dan disebut sebagai warna 

utama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 : Warna primer 

Warna Sekunder 

Warna-warna yang dihasilkan dari percampuran warna-warna primer (biru, 

merah, dan kuning) dalam satu ruang warna. Hasil pencampuran warna primer 

bisa dilihat dari tabel dan gambar berikut. (bikin tabel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 : Warna sekunder 
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Warna Tersier 

Warna yang dihasilkan dari campuran satu warna primer dengan satu warna 

sekunder dalam sebuah ruang warna. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 : Warna Tersier 

 

Warna Hangat dan Warna Dingin 

Color wheel bisa dibagi menjadi dua: warna hangat dan warna dingin. Warna 

hangat merupakan warna yang energik, terang, dan menarik perhatian. Sedangkan 

untuk warna dingin merupakan warna yang memberikan impresi tenang dan 

mempunyai efek menenangkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 : Warna hangat dan warna dingin. 
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Warna Natural 

Warna yang dikategorikan natural dalam color wheel adalah: hitam, abu-

abu, dan putih..Warna-warna natural dapat diperoleh dari warna sekunder dan 

tersier yang memiliki tonerendah/gelap. 

Tints, Tone, Shades 

Pada dasarnya tints, tone, shades adalah sama, yaitu menambahkan warna 

natural ke dalamsuatu warna sehingga memberikan efek menerangkan atau 

menggelapkan intensitas suatu warna.Tints : penambahan warna putihShades : 

penambahan warna hitamTone : penambahan warna abu-abu.Setelah kita mengerti 

detail dari pemahaman dan pengertian teori warna dalam color wheeldengan baik, 

pada tahap selanjutnya kita akan menggabungkan dua warna atau lebih 

sehinggamenghasilkan komposisi warna yang memenuhi kualifikasi standar 

estetika dalam berbusana.Keharmonisan warna sangat penting dalam membantu 

meningkatkan keindahan nilai estetik suatutampilan/desain. Melalui komposisi 

warna yang menarik, hasil akhir yang ingin ditampilkan akanterlihat lebih indah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 :Warna tone 

3.13 Sarana Promosi 

Menurut Kasmir, sarana promosi dapat dilakukan dengan beberapa hal, di 

antaranya adalah: 
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1) Periklanan (Advertising) Periklanan merupakan promosi yang 

dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang 

tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, TV atau 

radio. Dengan membaca atau melihat Advertising itu diharapkan para 

konsumen atau calon konsumen akan terpengaruh lalu tertarik untuk 

membeli produk yang diiklankan tersebut, oleh karena itu iklan ini 

harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian para 

pembacanya. 

2) Promosi penjualan (Sales Promotion) Promosi Penjualan merupakan 

promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui 

potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-

barang tertentu pula. 

3) Publisitas (Publicity) Publisitas merupakan promosi yang dilakukan 

untuk meningkatkan citra Rumah Zakat di depan para calon muzakki 

atau muzakki nya melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan 

amal atau sosial atau olah raga. 

4) Penjualan pribadi (Personal Selling) Penjualan Pribadi merupakan 

promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan Rumah 

Zakat dalam melayani serta ikut mempengaruhi muzakki. 

3.14 Promosi 

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan 

tertentu tentang produk baik barang atau jasa, merek dagang atau perusahaan dan 

lain sebagainya kepada konsumen sehingga dapat membantu pemasaran 

meningkatkan penjualan. Philip Kotler ( 1997, 142 ) mendefinisikan promosi 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan 

manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen agar membeli. Julian 

Cummins ( 1991, 11 ) mendefinisikan promosi sebagai serangkaian teknik yang 

digunakan untuk mencapai sasaran penjualan atau pemasaran dengan 

menggunakan biaya yang efektif , dengan memberikan nilai tambah pada produk 

atau jasa baik kepada perantara atau pemakai langsung. Biasanya tidak dibatasi 

dalam jangka waktu tertentu Menurut Anton Tejakusuma ( dalam Mega Super 

Salesman, 2010 ) promosi merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk 
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meningkatkan penjualan, juga sebagai strategi untuk mengajak prospek melalui 

transaksi. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

promosi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan 

konsumen, melainkan sebuah alat untuk mempengaruhi dalam kegiatan pembelian 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal- hal tersebut dapat dicapai dengan 

menggunakan alat alat promosi  Universitas Pasundan 2.1.1  

3.15  Bauran Promosi ( Promotion Mix )  

Bauran promosi merupakan program komunikasi pemasaran total sebuah 

perusahaan yang terdiri dari iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan 

hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan 

dan pemasarannya. Menurut Basu Swastha (1999), bauran personal selling dan alat 

promosi lainnya yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai program 

penjualan. Bauran promosi terdiri dari : 1. Periklanan (advertising), yaitu segala 

biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi 

nonpribadi dalam bentuk gagasan, barang dan jasa 2. Penjualan personal ( personal 

selling ), yaitu presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam rangka 

mengsukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. 3. 

Promosi penjualan ( sales promotion ), yaitu insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. 4. Hubungan 

masyarakat ( public relation ), yaitu membangun hubungan baik dengan publik 

terkait untuk memperoleh dukungan, membangun “ citra perusahaan” yang bak. 

Dan menangani atau menyingkirkan gossip, cerita, dan peristiwa yang dapat 

merugikan. 5. Pemasaran langsung ( direct marketing ), yaitu komunikasi langsung 

dengan sejumlah konsumen sasaran untuk memperoleh tanggapan langsung 

dengan sejumlah konsumen sasaran untuk memperoleh tanggapan langsung 

dengan menggunakan surat, telepon, fax, email, dan lain lain untuk berkomunikasi 

langsung dengan konsumen tertentu atau usaha untuk mendapat tanggapan 

langsung 
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3.16 Tujuan Promosi 

Tujuannya promosi antara lain:  

1) Menginformasikan (Informing), dapat berupa:  

a) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. 

b) Menjelaskan cara kerja suatu produk.  

c) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk.  

d) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar.  

e) Menginformasikan jasa-jasa yang di sediakan oleh perusahaan. 21 

f) Meluruskan kesan yang keliru.  

g) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli.  

h) Membangun citra perusahaan.  

2) Membujuk pelanggan sasaran (Persuading), untuk:  

a) Membentuk pilihan merk. 

b) Mengalihkan pilihan ke merk tertentu.  

c) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk.  

d) Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. 

 e) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (Salesmen).  

3) Mengingatkan (Reminding), terdiri atas:  

a) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam 

waktu dekat.  

b) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual perusahaan.  

c) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan.  

d) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan 
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3.17 Media 

Definisi media menurut Pujiriyanto (2005: 15) adalah sarana untuk 

menyampaikan pesan atau informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai 

unsure komunikasi grafis seperti teks atau gambar atau foto.Setiap jenis media 

promosi memiliki karakteristik tersendiri tergantung kepada tujuan penggunaan 

media tersebut.Media memiliki peran dalam menyampaikan pesan atau informasi 

kepada publik. Media dalam periklanan dibagi menjadi dua, yaitu media lini atas 

(above the line) dan media lini bawah ( below the line). Penjelasannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Media Lini Atas (Above The Line) Adalah jenis iklan yang disosialisasikan 

menggunakan media masa komunikasi visual. Sebagai contohnya surat kabar, 

majalah, tabloid, iklan radio, televisi, bioskop, internet dan telepon seluler 

(Tinarbuko, 2009: 29-30) 

b. Media Lini Bawah (Below The Line) Adalah kegiatan periklanan yang 

disosialisasikan dengan tidak menggunakan menggunakan media masa dan 

elektronik. Media yang digunakan antara lain printed ad: poster, brosur, leaflet, 

folder, flyer, katalog, merchandising: 11 mug, payung, kaos, topi, pin, dompet, tas, 

kalender, buku agenda, bolpoin, gantungan kunci (Tinarbuko, 2009: 30) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada bab empat ini akan di bahas mengenai “Perancangan identitas visual mama 

kika frozen food sebagai upaya brand awareness”.Selain itu, akan dibahas pula 

penjelasan dan hasil rancangan yang ada dalam sebuah implementasi karya. 

4.1 Bagan Pelaksanaan kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Bagan pelaksanaan kinerja 

 

 

Brief 

Riset dan Observasi 

Sketch digital 

Sketch manual 

Revisi 

Final Sketch 
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4.2 Brief 

 Bentuk gambaran awal suatu proyek ysng merupakan kesepakatan antara 

desainer dengan iklan, yang diberikan oleh klien (Mama kika frozen food) kepada 

Creative desainer orn studio. Brief dapat membantu desainer untuk mengetahui 

segala informasi pada bisnis klien, informasi berupa nama produk, cerita produk, 

segmentasi targeting positioning dari produk terkait. 

 

 

Gambar 4.2 : Brief kerja 
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4.3  Riset dan Observasi 

 Riset informasi produk, dilakukan dengan cara wawancara dengan klien 

sendiri untuk mengetahui fakta – fakta dan keinginan klien. Observasi dengan 

menggunakan literature, sumber buku, sumber jurnal maupun group 

discussioncreative senior desainer Orn studio. 

 

 

 

Gambar 4.3 Riset visual ice 
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4.4 Sketch manual 

 

 

Gambar 4.4 : Sketch manual 

Sketch Manual. 

Sketch kasar yang dibuat oleh desainer sebelum membentuknya menjadi 

digital, terdapat tiga pilihan opsional logo untuk mama kika frozen food. 
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4.5 Sketch digital 

 

 

Gambar 4.5 : sketch digital pertama 

Konsep 

Typeface logo menggunakan pacific reguar, memiliki anatomi yang jelas bisa 

terbaca dengan baik dan memiliki karakter yang cocok untuk menjadi logo mama 

kika, dengan menggunakan warna biru sebagai symbol dingin, air dan orange 

mewakili sifat keibuan. 
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4.6 Sketch Digital 

 

 

Gambar 4.6 : Sketch digital kedua 

 

Konsep 

 

Logogram dengan menggunakan visual mangkok sebagai symbol tempat yang 

mewadahi makanan, diatasnya terdapat icon makanan ringan, warna orange 

mewakili sifat keibuan. 
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4.7 Final Desain 

 

 

Gambar 4.7 Final Desain 

Konsep 

Setelah revisi dan membenahkan beberapa visual yang sesuai menurut 

keinginan klien akhirnya dipilihlah logo tersebut. Identitas suatu perusahaan 

merupakan cerminan dari visi, misi suatu perusahaan yang divisualisasikan dalam 

logo perusahaan.Logo emrupakan suatu hal yang nyata sebagai pencerminan hal-

hal yang bersifat non visual dari suatu perusahaan, misalnya budaya prilaku, skiap, 

kepribadian yang dituangkan dalam bentuk visual, Konsep logo yang menggunakan 

visual seorang ibu yang memakai topi koki, brief yang diberikan adalah membuat 

logo yang dapat mencerminkan nama dari produknya. Warnanya sendiri cenderung 

mengunakkan warna hangat untuk memperlihatkan sifat keibuan, sedangkan biru 

sifat es 
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Media Promosi (Flyer) 

 

 

Gambar 1 : Media promosi flyer 

Media promosi (kartu nama) 

 

Gambar 2 : Media promosi kartunam 

 



 

45 

 

BAB V 

Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menjalani kerja praktik selama sebulan ini dapat disimpulkan untuk 

mengerjakan identitas visual. Media promosi brosur untuk Orn Indonesia dapat 

dilakukan sesuai dengan tahapanya dimulai dari brief turun diberikan oleh creative 

desainer orn indonesia, lalu riset observasi di sumber buku, jurnal, internet maupun 

group disccusion dengan warga orn studio. Setelah itu sketch manual terlebih 

dahulu untuk meracang sketch kasar, dengan menggunakan pensil, dari sketch 

manual tadi terdapat 3 opsional logo yang ditawarkan. Lalu diberikan kepada 

creative desainer untuk direvisi logo yang terpilih. Setelah itu creative deainer 

memberikan logo yang terpilih yang akan direvisi, setelah itu saya merevisi nya dan 

memberikanya lagi kepada creative desainer orn studio. Setelah itu creative 

desainer orn studio menetapkan final desainya. Konsepnya menggunakan logo 

maskot.Logo jenis ini adalah cara yang baik untuk membuat “juru bicara” atau 

karakter merek/bisnismu.Sebuah karakter menggambarkan merek atau bisnis dan 

perusahaan yang kamu jalankan. Maskot akan dianggap sebagai duta bagi bisnismu. 

Beberapa contoh maskot yang terkenal adalah Kool-Aid Man, Kolonel KFC dan 

Mr. Peanut Planter. Logo maskot cocok untuk perusahaan yang ingin menciptakan 

sebuah atmosfer tersendiri yang bisa menjadi daya tarik bagi keluarga dan anak-

anak. di tambah dengan menggunakan typography, menggunakan banyak warna 

hangat menggambarkan sifat keibuan dan juga biru yang melambangkan sifat es. 

Sangat berbeda sekali lingkungan kampus dengan lingkungan kerja, memiliki 

target, prosedur, dan tekanan yang sangat berbeda. 

5.2 Saran  

Berdasarkan penjelasan perancangan diatas maka saran yang dapat diberikan untuk 

perancangan Logo dan Stationery Mama kika frozen food yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

Manfaatnya bagi para peneliti, dosen, mahasiswa, desainer-desainer muda 

yang ingin mengetahui hal – hal desain, identitas visual. Media promosi.Untuk Orn 
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sendiri,  supaya Orn studio menjadi lebih besar, kreatif dan memiliki banyak insan-

insan kreatif lagi didalamnya, dan berguna bagi masyarakat Indonesia.  
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