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ABSTRAK 

 

PT. Jawa Pos merupakan perusahan besar yang bergerak dibidang media 

cetak, khususnya surat kabar. Sebagai perusahaan besar yang bergerak di bidang 

media cetak, PT. Jawa Pos memerlukan adanya inovasi baru agar tetap eksis dan 

mampu bersaing dengan surat kabar lokal lainnya. Inovasi ini sangat diperlukan 

sekali, khususnya dibagian desain layout sehingga mampu menarik minat 

konsumen, terutama minat baca. Karena layout merupakan daya tarik visual yang 

merupakan nilai jual tersendiri dari surat kabar Jawa Pos. 

Untuk menciptakan sebuah layout yang memiliki daya tarik secara visual 

dan mampu menarik minat konsumen tersebut dibutuhkan adanya pengaplikasian 

desain layout yang simple, dan juga inovatif sehingga mampu mempersuasi 

konsumen untuk membaca. Selain itu desain yang dibuat juga harus mengikuti 

perkembangan zaman dan juga komunikatif. Dengan adanya inovasi dalam hal 

desain layout, diharapkan surat kabar Jawa Pos mampu bersaing dengan harian 

surat kabar lokal lainnya. 

Dalam perancangan desain layout ini penulis mengaplikasikan beberapa 

metode perancangan yang penulis gunakan untuk membuat desain tersebut. 

Dimulai dari metode observasi data, wawancara dan diskusi, serta studi literatur. 

Proses tersebut lalu dikumpulkan untuk kemudian diproses menjadi sebuah desain 

layout. 

 

 

Kata kunci : Desain Grafis, Layout, Perilaku Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan oplah antar surat kabar kini semakin ketat. Penerbit surat 

kabar harus memiliki inovasi baru agar dapat bersaing dengan penerbit surat 

kabar lainnya. Selain itu surat kabar juga membutuhkan tampilan visual 

yang enak dilihat dan komunikatif sehingga mampu menarik konsumen 

sebanyak mungkin sehingga target oplah yang telah ditentukan bisa tercapai. 

Besarnya oplah sebuah surat kabar tentunya ditentukan dari seberapa besar 

minat pembaca terhadap surat kabar tersebut.  Untuk itulah diperlukan 

adanya desain layout yang dapat menarik minat pembaca. 

Mendesain layout halaman surat kabar tidak jauh berbeda dengan 

mendesain karya seni lainnya, karena surat kabar masih merupakan salah 

satu contoh produk karya seni dibidang media cetak. Tugas bagi seorang 

layouter untuk mampu mendesain layout pada sebuah surat kabar agar pesan 

yang tertulis didalamnya dapat komunikatif, dan mampu diterima dengan 

baik oleh konsumen. 

Tujuan utama dari sebuah layout pada tiap halaman di-surat kabar 

adalah untuk menyuguhkan berita berupa gambar dan teks agar menjadi 

lebih komunikatif sehingga memudahkan pembaca menerima informasi 

yang disajikan. Selain itu desain sebuah layout surat kabar juga harus 

mampu mendukung isi berita yang disampaikan sehingga konsumen merasa 
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nyaman dalam membaca berita tersebut. Agar berita yang disampaikan 

menjadi komunikatif, efektif dan menarik bagi pembaca, desain layout pada 

surat kabar membutuhkan perhatian khususnya di beberapa elemen dalam 

pengaplikasiannya. Karena desainer layout surat kabar harus memperhatikan 

selera baca dari masyarakat secara umum, bukan berdasarkan penilaian 

individual semata.  

Bagus tidaknya desain layout dapat dilihat berdasarkan beberapa 

aspek penilaian. Diantaranya adalah keseimbangan tata letak, kontrasnya 

warna yang digunakan, jenis font yang digunakan, dan yang terakhir adalah 

kesatuan dan harmoni dari seluruh elemen diatas. Jika sebuah desain layout 

pada surat kabar sudah memenuhi ketentuan atau elemen – elemen tersebut, 

maka akan dengan mudah mendapat respon positif dari pembaca. Perlu juga 

ditentukan tema dari desain layout yang ingin digunakan, karena trending 

topic berita disebuah surat kabar pasti akan berubah setiap harinya. 

(http://www.jpnn.com) 

PT. Jawa Pos merupakan perusahaan penerbit surat kabar harian 

nasional yang berpusat di kota Surabaya, Jawa Timur. Jawa Pos sendiri 

merupakan harian terbesar di Jawa Timur dan juga merupakan salah satu 

harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Sirkulasi Jawa Pos sendiri 

menyebar di beberapa kota - kota besar di Indonesia, diantaranya adalah 

Surabaya, Gresik, Bali, Yogyakarta, Malang, Semarang, Solo, Madura dan 

beberapa kota besar lainnya. Sebagai penerbit yang menaungi lebih dari 151 

surat kabar nasional dan daerah yang tersebar diberbagai kota di-Indonesia, 



9 

 

Jawa Pos memiliki visi untuk mendidik dan mencerdaskan khalayak 

pembaca sebagai komponen bangsa melalui segenap berita dan ulasan, dan 

juga misinya adalah untuk menyajikan informasi kepada segenap 

masyarakat tanpa terkecuali. (www.wikipedia.com)  

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Jawa Pos telah 

menggelunturkan banyak dana untuk melakukan perbaikan dan berbenah 

diri. Hal itu mulai membuahkan hasil dengan diraihnya berbagai prestasi 

dan penghargaan atas dedikasinya terhadap dunia percetakan media masa 

di-Indonesia. Dengan meraih beberapa penghargaan, Jawa Pos tidak lantas 

mengubur prestasi tersebut begitu saja. Tetapi juga memberikan feedback 

yang baik terhadap konsumennya yaitu berupa peningkatan mutu dan 

kualitas dari surat kabar Jawa Pos itu sendiri.  (http://id.scribd.com) 

Dengan adanya target sebagai penyedia informasi yang mampu 

mendidik konsumen, diperlukan adanya inovasi agar memudahkan pembaca 

dalam menerima pesan yang tertulis pada surat kabar. Salah satunya adalah 

dengan memberikan inovasi dalam desain layout pada surat kabar Jawa Pos 

sehingga mampu memberikan visualisasi yang enak dilihat dan nyaman 

dimata. Untuk itu diperlukan adanya pengaplikasian desain layout yang 

tepat pada surat kabar Jawa Pos untuk dapat meningkatkan minat dari 

pembaca. 

  

 

 

http://www.wikipedia.com/
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1.2 Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dibahas bada sub bab 1.1, 

maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan PT. Jawa Pos ini adalah 

sebagai berikut :  

Bagaimana mengaplikasikan desain layout pada surat kabar Jawa Pos 

sebagai upaya menarik minat konsumen.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang nantinya akan digunakan, yaitu : 

1. Hanya terbatas pada pembuatan desain layout pada rubrik Komunikasi 

Bisnis surat kabar Jawa Pos. 

2. Hasil desain layout berupa file PDF yang juga siap cetak diatas kertas 

A4. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Mengaplikasikan desain layout pada surat kabar Jawa Pos agar mampu 

menarik minat konsumen. 

 

1.5 Manfaat 

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manfaat dari 

perancangan ini adalah : 
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 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dari perancangan ini antara 

lain; sebagai pedoman dalam membuat desain layout yang dapat 

menarik minat pembaca. Selain itu juga memberikan kontribusi 

kepada pihak Jawa Pos untuk memberikan lebih banyak alternatif 

desain layout yang lebih komunikatif. 

 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari perancangan ini adalah 

mampu memberikan sumbangan konsep teoritis dalam 

mengaplikasikan desain layout pada surat kabar. 

 

1.6 Pelaksanaan 

a. Detail Perusahaan  

Nama perusahaan : PT. JAWA POS 

Jasa    : Harian Surat Kabar 

Alamat   : Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya, Lantai 4 Graha Pena   

Phone   : (031) 8283333  

Fax    : (031) 8285555 

e-mail   : digital@jawapos.co.id 

Website  : www.jawapos.com  

b. Periode  

Tanggal pelaksanaan : 1 Agustus 2012 –  8 September 2012 

Waktu    : 16.00 – 22.00 WIB 

mailto:digital@jawapos.co.id
http://www.jawapos.com/
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1.7 Sistematika Penulisan 

Agar para pembaca dapat memahami dengan mudah persoalan dan 

pembahasanya, maka penulisan  dari laporan kerja praktek ini akan dibuat 

dengan sistematika yang nantinya terdiri dari beberapa bab yang di 

dalamnya terdapat penjabaran masalah, yakni : 

Pada Bab I ini akan membahas tentang perumusan dan penjelasan 

masalah umum, sehingga nantinya akan diperoleh suatu gambaran umum 

mengenai seluruh penelitian yang dilakukan oleh penulis. Didalam bab ini 

akan menyangkut beberapa masalah yang nantinya akan meliputi tentang : 

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, 

Tujuan, Kontribusi, dan dilanjutkan oleh Sistematika Penulisan Kerja 

Praktek. 

Pada Bab II ini akan membahas tentang teori penunjang yang 

diharapkan menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh 

Pada Bab III ini akan membahas mengenai metode pelaksanaan kerja 

praktek, mulai dari teknik hingga progres kerja. 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang informasi umum PT. Jawa 

Pos, visi dan missi dan motto PT. Jawa Pos, struktur organisasi PT. Jawa 

Pos, serta jasa yang ditawarkan oleh PT. Jawa Pos. 

Pada Bab V ini akan membahas implementasi karya, dimana hasil 

perancangan selama melaksanakan kerja praktek di PT. Jawa Pos 

berdasarkan permasalahan dan metode perancangan yang telah dikerjakan. 
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Pada Bab VI ini akan membahas mengenai kesimpulan dari 

pembuatan perancangan media presentasi yang terkait dengan tujuan dan 

permasalahan yang ada, serta saran untuk pengembangan perancangan 

desain layout bagi PT. Jawa Pos Surabaya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Desain Komunikasi Visual 

Dalam bukunya, Rakmat Supriyono (2010:9) mengatakan bahwa 

desain grafis belakangan lebih sering disebut “desain komunikasi visual” 

(DKV) karena memiliki peran mengkomunikasikan pesan atau informasi 

kepada pembaca dengan berbagai kekuatan visual, seperti tipografi, 

ilustrasi, warna, garis, layout dan sebagainya dengan bantuan teknologi. 

Dalam beberapa kasus, istilah DKV dianggap lebih dapat menampung 

perkembangan desain grafis yang semakin luas, tidak terbatas pada 

penggunaan unsur-unsur grafis (visual). Meski demikian, istilah Desain 

Grafis (Graphic Design) measih sering digunakan. DKV dikategorikan 

sebagai commercial art karena merupakan paduan antar seni rupa (visual 

art) dan keterampilan komunikasi untuk tujuan bisnis.  

Secara definisi, Desain Komunikasi Visual adalah suatu disiplin ilmu 

yang mempelajari konsep – konsep komunikasi serta ungkapan kreatif 

melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan yang berupa bentuk dan 

gambar, tatanan huruf serta komposisi warna serta layout. Istilah desain 

komunikasi visual yang baru populer belakangan ini, sebenarnya baru 

dikenal di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Dimunculkan oleh Gert 

Dumbar (seorang designer grafis asal Belanda) pada tahun 1977, karena 
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menurutnya desain grafis tidak hanya mengurus masalah cetak saja. Namun 

juga mengurus maslaah moving image, audio visual, display dan juga 

pameran. Sehingga istilah desain grafis tidaklah cukup menampung 

perkembangan yang kian luas. Maka dimunculkanlah istilah desain 

komunikasi visual seperti yang kita kenal sekarang ini. Ketatnya kompetisi 

bisnis di era globalisasi seperti sekarang ini, ditambah perkembangan 

teknologi dan komunikasi, menjadikan DKV menjadi salah satu disiplin 

ilmu yang dapat diandalkan dalam menghadapi persaingan tersebut. 

Dalam buku pengantar metode penelitian budaya rupa agus sachari 

menjelaskan DKV adalah profesi yang mengkaji dan mempelajari desain 

dengan berbagai pendekatan baik hal yang menyangkut komunikasi, media, 

citra tanda maupun nilai. Desain komunikasi Visual juga mengkaji hal – hal 

yang berkaitan dengan komunikasi dan pesan, teknologi percetakan, 

penggunaan teknologi multimedia dan teknik persuasi pada masyarakat. 

Ruang lingkup dari DKV sendiri meliputi; advertising (periklanan), animasi, 

desain identitas usaha (corporate identuty), desain marka lingkungan, 

multimedia, desain grafis industri (promosi), desain grafis media (buku, 

surat kabar, majalah, dll), Cergam (komik, karikatur, poster), fotografi, 

tipigrafi dan ilustrasi. (http://islamicgraphicdesign.blogdetik.com) 

Dikutip dalam bukunya, Rakhmat Supriyono (2010:9) yang 

menjelaskan bahwa karya - karya desain komunikasi visual saat ini sudah 

menyita sebagian waktu dan pandangan manusia. Setiap hari mata kita 

“dipaksa” untuk melihat iklan. Mulai dari halaman majalah, surat kabar, 
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internet, maupun televisi semua mengaplikasikan karya – karya dari desain 

komunikasi visual. Termasuk juga media outdoor yang berupa poster, 

billboard, spanduk, baliho, banner, papan nama, signboard dan bentuk – 

bentuk media lainnya. Semua media iklan tersebut berusaha keras merebut 

perhatian konsumen dengan menggunakan elemen – elemen visual, seperti 

logo, ilustrasi, tipografi dan warna. 

 

2.1.1 Bahasa Visual 

Dikutip oleh Rakhmat Supriyono (2010:2) bahwa jauh sebelum 

ilmu desain komunikasi visual muncul, penyampaian informasi 

menggunakan bahasa visual (gambar) sesungguhnya telah dilakukan 

manusia. Penemuan gambar – gambar pada dinding gua dan bebatuan 

kuno membuktikan hal itu. Demikian nenek moyang kita yang begitu 

piawai menyampaikan cerita melalui relief relief candi. Hingga saat ini, 

masyarakat modern di dunia barat masih mengakui bahasa visual sebagai 

sarana komunikasi yang sama pentingnya dengan bahasa verbal (tulis). 

Oleh karena itu, hampir setiap bentuk penyampaian pesan selalu 

menggunakan unsur – unsur visual (ilustrasi), disamping teks. 

Karya karya desain komunikasi visual seperti iklan, cover majalah, 

desain layout surat kabar dan kemasan produk lainnya, hampir semua 

dilengkapi dengan gambar atau elemen visual dengan tujuan untuk 

memikat pembaca. Namun demikian, sebelum manusia mengenal bahasa 
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tulis (huruf), komunikasi lebih banyak dilakukan secara lisan, face to 

face. 

“Berbicara mengenai desain komunikasi visual, nama Johannes 

Gutenberg (1400 – 1468) tidak bisa ditinggalkan. Ilmuwan Jerman ini 

memiliki andil besar di bidang komunikasi cetak. Sebelum Gutenberg 

menemukan teknik cetak pada tahun 1440, penyebaran informasi 

dilakukan hanya dengan bahasa lisan (oral). Informasi disampaikan 

dengan cara berteriak berukang ulang dari satu tempat ke tempat yang 

lainnya. Hal serupa dilakukan pula di Indonesia. Orang orang 

kepercayaan raja menyampaikan pengumuman kepada rakyat dengan 

cara berteriak sambil memukul alat bunyi (gong) untuk mengundang 

perhatian. Cara penyampaian informasi seperti ini dianggap paling efektif 

pada masa itu”. (Supriyono, 2010:2) 

“Berkat Gutenberg penyebarluasan informasi dapat dilakukan 

secara serempak di beberapa tempat dengan menggunakan media cetak. 

Cara ini jauh lebih efisian. Teknologi cetak mulai berkembang di negara 

negara Eropa. Penyampaian informasi bukan lagi dengan cara di 

teriakkan, melainkan mulai dicetak dalam jumlah banyak dan 

disebarluaskan. Semenjak itulah kebutuhan terhadap desain komunikasi 

visual mulai dirasakan untuk membuat perwajahan lebih atraktif dan 

persuasif”. (Supriyono, 2010:2) 
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2.1.2 Desain Grafis 

Banyak orang seringkali bingung dan tidak memahami tentang 

istilah yang hampir mirip selain desain komunikasi visual, yaitu desain 

gafis dan seni grafis. Istilah desain grafis sendiri sering disalahtukarkan 

dengan desain komunikasi visual. Memang keduanya sangat 

berhubungan erat, namun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. 

Desain grafis atau Graphic Design. Kata grafis menurut etimologi 

adalah berasal dari kata graphic (bahasa inggris) yang berasal dari bahasa 

latin graphe (yang diadopsi dari kata yunani “graphos”), yang berarti 

menulis, menggores atau menggambar diatas batu. Desain sendiri 

merupakan proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan 

sesuatu, dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi dan estetika 

untuk memenuhi kebutuhan manusia atau desain grafis juga bisa 

diartikan suatu konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, 

biaya, guna dan pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk. 

(http://islamicgraphicdesign.blogdetik.com) 

Dalam desain grafis masalahnya mencakup berbagai bidang seperti 

teknik perencanaan gambar, bentuk, simbol, huruf, fotografi dan proses 

cetak disertai pula dengan pengetahuan tentang bahan dan biaya. 

Biasanya desain grafis diterapkan untuk media – media statis, seperti 

buku, majalah, surat kabar dan brosur. Tetapi sejalan dengan 

perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media 
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elektronik yang sering disebut sebagai desain interaktif atau desain 

multimedia. (http://islamicgraphicdesign.blogdetik.com) 

Tujuan desain grafis selain menciptakan desain atau perencanaan 

fungsional estetis, namun juga yang informatif dan komunikatif dengan 

masyarakat yang dilengkapi pula dengan pemahaman mengenai psikologi 

massa dan teori – teori pemasaran. Sehingga karya – karya desain grafis 

ini bisa menjadi alat promosi yang ampuh dan dapat diandalkan. Dari 

sinilah desain grafis juga seperti jenis desain lainnya yang merujuk 

kepada proses pembuatan, metode perancangan, produk yang dihasilkan, 

ataupun disiplin ilmu yang digunakan (desain). Orang yang berkarya di 

bidang desain grafis maka disebut sebagai desainer grafis (graphic 

designer), namun anehnya orang yang bekerja dibidang desain 

komunikasi visual sangat jarang sekali disebut sebagai desainer 

komunikasi visual. Namun biasanya sebutan yang diberikan tetap saja 

desainer grafis. (www.islamicgraphicdesign.blogdetik.com)  

 

2.1.3 Seni Grafis 

Dikutip dari islamicgraphicdesign.blogdetik.com yang menjelaskan 

bahwa Seni grafis itu sendiri masuk ke dalam seni murni (fine arts). 

Sedangkan desain grafis masuk ke dalam kelompok seni terapan (applied 

arts). Penggolongan seni ini dibagi menjadi menjadi 2, yaitu seni murni 

dan seni terapan. Disebut sebagai seni murni jika tujuan dari penciptaan 

seni adalah semata –mata untuk kepuasan batin dan ekspresi sang 

http://www.islamicgraphicdesign.blogdetik.com/
http://islamicgraphicdesign.blogdetik.com/
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seniman belaka. Sedangkan seni terapan adalah seni yang tujuan 

penciptaannya adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan.  

Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan 

karyanya menggunakan teknik cetak, biasanya diatas kertas. Kecuali 

pada teknik monotype, prosesnya mampu menciptakan salinan karya 

yang sama dalam jumlah banyak, ini yang disebut dengan proses cetak. 

Tiap salinan karya dikenal sebagai „impression‟. Disisi lain lukisan atau 

drawing menciptakan karya seni orisinil yang unik.  

(http://islamicgraphicdesign.blogdetik.com) 

 

2.1.4 Media Seni Grafis 

Media yang digunakan dalam seni grafis berupa tinta berbasis air, 

cat air, tinta berbasis minyak, pastel minyak, dan pigmen padat yang larut 

dalam air seperti crayon Caran D‟ache. Karya seni grafis diciptakan 

diatas permukaan yang disebut plat. Teknik dengan menggunakan 

metode digital menjadi semakin populer saat ini. Permukaan atau matrix 

yang dipakai dalam menciptakan karya grafis meliputi papan kayu, plat 

logam, lembaran kaca akrilik, lembarab linoleum atau batu litografi. 

Teknik lain yang disebut sebagai serigrafi atau cetak saring (screen 

printing) menggunakan lembaran kain berpori yang direntangkan pada 

sebuah kerangka, disebut dengan screen. Cetakan kecil bahkan bisa 

dibuat dengan menggunakan permukaan kentang atau ketela. 

(www.islamicgraphicdesign.blogdetik.com) 

http://islamicgraphicdesign.blogdetik.com/
http://www.islamicgraphicdesign.blogdetik.com/
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2.2 Desain 

2.2.1 Definisi Desain 

Dalam membuat sebuah karya seni yang bernilai dan meiliki nilai 

estetika tinggi diperlukan adanya penerapan sebuah desain. Menurut 

kutipan dari mahasiswabelajar.wordpress.com yang menjelaskan bahwa  

desain diambil dari kata “designo” (itali) yang artinya gambar. Sedang 

dalam bahasa Inggris desain diambil dari bahasa Latin, yaitu “designare” 

yang artinya merencanakan atau merancang. istilah desain dalam dunia 

seni dipadukan dengan reka bentuk, reka rupa, rancangan atau sketsa ide. 

Definisi desain yang dijelaskan oleh Henricus Kusbiantoro bahwa desain 

merupakan kompromi antara seni dan bisnis. Yaitu melayani kebutuhan 

orang banyak pada pemecahan problem visual, namun sekaligus tidak 

kehilangan karakter dan keunikan dari segi eksekusi visual baik konsep 

maupun visual teknis. 

 Buku pedoman pendidikan seni rupa dan desain ITB menyebutkan 

bahwa “desain” adalah pemecahan masalah dalam konteks teknologi dan 

estetik. Hal itu diperkuat oleh kongres Ikatan Ahli Desain Indonesia 

(IADI) yang tertuang dalam anggaran dasarnya, bahwa “desain” adalah 

pemecahan masalah dalam menyuarakan budaya zamannya. Dikutip dari 

bukunya Sachari (dalam http://mahasiswabelajar.wordpress.com)  yang 

mengatakan bahwa desain pada hakikatnya merupakan upaya manusia 

memberdayakan diri melalui benda ciptaannya untuk menjalani 

kehidupan yang lebih aman dan sejahtera. 

http://mahasiswabelajar.wordpress.com/
http://mahasiswabelajar.wordpress.com/2011/09/12/definisi-desain/
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Menurut Archer (dalam http://mahasiswabelajar.wordpress.com) 

mengatakan bahwa Desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani 

dan rohani manusia yang dijabarkan melalui berbagai bidang 

pengalaman, keahlian, dan pengetahuannya yang mencerminkan 

perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya, terutama 

yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai dan berbagai 

tujuan benda buatan manusia.  

Berdasarkan beberapa kutipan diatas tentang definisi desain, dapat 

disimpulkan bahwa proses desain pada umumnya memperhitungkan 

aspek fungsi, estetik dan berbagai macam aspek lainnya, yang biasanya 

datanya didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari 

desain yang sudah ada sebelumnya. Dikutip dari situs id.wikipedia.org 

bahwa desain secara etimologi berasal dari beberapa serapan bahasa, 

yaitu kata “designo” (itali) yang secara gramatikal berarti gambar dan 

bermakna : 

 To make preliminary sketches of 

 To plan and carry out experiment 

 To form in the mind 

Dan kata “designare” (latin) yang berarti : 

 The arrangement of parts, details, form, color, etc so as to produce 

an artistic unit 

 A plan, scheme, a project 

http://mahasiswabelajar.wordpress.com/2011/09/12/definisi-desain/
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Namun menurut artikel yang dikutip dari id.wikipedia.org 

mengatakan bahwa penggunaan istilah design atau desain bermula dari 

gambar teknik arsitektur (gambar potong untuk bangunan) serta awal 

perkembangan, istilah desain awalnya masih berbaur dengan seni dan 

kriya. Dimana, pada dasarnya seni adalah suatu pola pikir untuk 

membentuk ekspresi murni yang cenderung fokus pada nilai estetis dari 

pemaknaan secara privasi. Sedangkan desain memiliki pengertian 

sebagai suatu pemikiran baru atas fundamental seni dengan tidak hanya 

menitik beratkan pada nilai estetik, namun juga aspek fungsi dan latar 

industri secara massa, yang memang pada realitanya pengertian desain 

tidak hanya digunakan dalam dunia seni rupa saja, namun juga dalam 

bidang teknologi, rekayasa, dll. 

 

2.3 Periklanan 

Periklanan adalah salah satu tahapan yang terjadi dalam pemasaran 

sebuah produk, baik barang ataupun jasa. Baik lewat segi kemasan, nama 

barang, harga dan distribusinya termasuk dalam kegiatan periklanan. Tanpa 

periklanan, pengenalan sebuah produk akan sangat sulit untuk sampai 

kepada masyarakat. Periklanan juga berperan penting dalam menyokong 

perekonomian nasional. Berkat periklanan yang kegiatannya menunjang 

usaha penjualan yang menetukan kelangsungan hidup produksi pabrik-

pabrik, menciptakan lapangan kerja baru, serta hasil yang menguntungkan 

dari seluruh kegiatan periklanan tersebut. 
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2.3.1 Periklanan dan Manajemen Periklanan 

 Dikutip dalam bukunya, Suyanto (2004:3) menjelaskan bahwa 

periklanan adalah penggunaan media bayaran oleh seorang penjual untuk 

mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk (ide, barang, 

jasa) ataupun organisasi yang merupakan alat promosi yang kuat. Iklan 

mempunyai berbagai macam bentuk (nasional, regional, lokal; 

konsumen, industri, eceran; produk, merek, lembaga; dan sebagainya) 

yang dirancang untuk mencapai berbagai macam tujuan (penjualan 

seketika, pengenalan merek, preferens, dan sebagainya). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Tahapan Proses Manajemen Periklanan 

Sumber : M. Suyanto, Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan (Yogyakarta: ANDI, 2004). 

 

2.3.2 Tujuan Periklanan 

Penetapan tujuan periklanan haruslah berdasarkan keputusan-

keputusan yang tepat. Diantaranya untuk menentukan posisi pasar, 

mengenal pasar sasaran dan bauran pemasaran. Dalam bukunya, Suyanto 
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(2004, 5) menjelaskan bahwa tujuan periklanan dapat digolongkan 

menurut sasarannya, yakni memberi informasi, persuasi, mengingatkan 

para pembeli, menambah nilai, dan membantu altivitas lain perusahaan. 

 Iklan Informatif bertujuan membentuk permintaan pertama 

dengan memberitahukan kepada pasar tentang produk baru, 

mengusulkan kegunaan baru suatu produk, menjelaskan pelayanan 

yang tersedia, mengurangi kecemasan pembeli, dan sebagainya. 

 Iklan Persuasif bertujuan membentuk permintaan selektif suatu 

merek tertentu. Ini dilakukan pada tahap kompetitif dengan 

membentuk preferensi merk, mendorong alih merk, mengubah 

persepsi pembeli dan membujuk pembeli menerima kunjungan 

penjualan. 

 Iklan Pengingat bertujuan mengingatkan konsumen pada produk 

yang sudah mapan dengan menunjukan bahwa produk tersebut 

mungkin akan dibutuhkan kemudian, mengingatkan dimana produk 

dapat dibeli, membuat pembeli tetap ingat produk itu walaupun 

tidak pada musimnya, dan mempertahankan kesadaran puncak. 

 Iklan Penambah Nilai bertujuan menambah nilai merk pada 

persepsi konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas 

dan penguatan persepsi konsumen. 

 Iklan Bantuan Aktifitas Lain bertujuan membantu memfasilitasi 

usaha lain perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran, 

misalnya iklan membantu pelepasan promosi pejualan (kupon). 
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2.3.3 Strategi Kreatif 

Dalam bukunya, Suyanto (2004, 13) dijelaskan bahwa beberapa 

pendekatan untuk mengerjakan strategi kreatif, antara lain: generik, 

preemtive, unique selling position, menciptakan suatu brand image, 

mencari inherent drama in the brand, dan positioning. 

 Pendekatan generik pendekatan ini berorientasi pada keunggulan 

biaya keseluruhan dan diferensiasi. Keunggulan biaya keseluruhan 

menonjolkan harga lebih rendah daripada pesaing. 

 Pendekatan preemtive sama halnya dengan pendekatan generik, 

tetapi lebih menonjolkan superioritasnya. Strategi ini digunakan 

oleh perusahaan yang produknya kecil. 

 Pendekatan unique selling position berorientasi pada keunggulan 

atau kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh produk 

saiangannya. 

 Brand image, sebuah merk produk diproyeksikan pada suatu citra 

tertentu (melalui periklanan). Gagasannya adalah agar konsumen 

dapat menikmati keuntungan psikologis dari sebuah produk. 

Biasanya berorientasi pada sumber kehidupan. 

 Pendekatan inherent drama atau karakteristik produk lebih 

menekankan filosofi bahwa iklan didasarkan pada landasan 

manfaat yang diperoleh konsumen. 
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 Konsep positioning yang menempatkan sebuah produk untuk 

mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen. Ini biasanya 

berorientasi pada market leader. 

 

2.4 Layout 

Lay-out dalam sebuah koran/surat kabar memiliki fungsi serta tujuan 

untuk sell the news, grade the news set the tone dan guide the readers 

(menawarkan/menjual berita, menentukan rangking berita, membimbing 

para pembaca akan hal-hal yang harus dibaca terlebih dahulu). Lay-out 

sebuah surat kabar/koran dibuat dengan menyesuaikan gerak mata para 

pembaca. Dalam penyusunan lay-out sebuah surat kabar/koran, selain 

diperlukan adanya pengetahuan tentang jenis dan warna huruf, juga harus 

memiliki jiwa seni. Sebab dari ukuran huruf untuk headline, panjang berita, 

besar dan warna foto atau tulisan sangat berpengaruh terhadap mata 

pembaca. 

Posisi suatu berita, isi dan pola yang digunakan semuanya dibuat 

untuk melayani pembaca. Sehingga lay-out itu disesuaikan dengan siapa 

pembacanya. Berdasarkan desain, lay-out, dan tipografi dapat menjadi 

sebuah ekspresi pencerminan kepribadian surat kabar itu sendiri, sehingga 

pembaca dapat memberikan penilaian akan jenis surat kabar yang 

dibacanya. 

Lay-out pada surat kabar/koran memang agak berbeda dengan lay-out 

majalah atau tabloid, karena koran lebih cenderung untuk menampilkan 
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informasi secara padat. Padat disini dalam pengertian bahwa jumlah berita 

bisa panjang, namun luasan cetak sangat terbatas. Sebagai konsekuensi, teks 

cenderung lebih kecil, jarak antar baris juga sempit. Untungnya, koran 

menampilkan informasi dalam bentuk kolom, sehingga memudahkan kita 

untuk mengikuti alur membacanya. Jadi, paling tidak tetap ada unsur yang 

membantu pembaca dalam menikmati informasinya. 

(fadlymolana.wordpress.com) 

Dikutip dari fadlymolana.wordpress.com yang menjelaskan bahwa 

berdasarkan jenisnya lay-out surat kabar/koran dapat dibedakan menjadi: 

 Symitrikal lay-out; disebut juga foundry/vertical lay-out, karena 

lebih seperti jemuran, letak berita-beritanya seimbang. Lay-out 

seperti ini digunakan oleh The New York Times. 

 Informal balance lay-out; banyak dipakai oleh surat kabar, karena 

mengarah kepada kesempurnaan suatu keseimbangan. Foto yang 

hitam akan lebih baik jika diletakkan di kanan atas halaman, dan 

akan kelihatan berat kalau diletakkan di bagian bawah halaman. 

 Quadrat lay-out atau tata rias segi empat; sangat baik untuk surat 

kabar yang akan dijual di pinggir jalan secara eceran, karena koran 

akan berlipat empat, dan pada seperempat bagian yang tampak itu 

akan diperlihatkan berita-berita penting dan menarik. 

 Brace lay-out; menonjolkan suatu berita besar, lay-out seperti ini 

sering menggunakan “Banner Headline”, judul panjang. Berita 

penting ditempatkan disebelah kanan surat kabar, sehingga 

http://fadlymolana.wordpress.com/
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mengikat pandangan pembaca ke arah sana, kemudian judul lain di 

sebelah kiri, dan sebelah kanan lagi. 

 Circus lay-out; tata rias karnaval, karena ramainya halaman depan. 

Semua judul berita dipamerkan di halaman pertama, isinya di 

halaman lain. Contoh seperti ini adalah Pos Kota (Jakarta), atau 

koran-koran mingguan. 

 Horizontal lay-out; tata rias mendatar, judul berita dibuat mendatar, 

dengan berita yang tidak terlalu panjang. 

 Function lay-out; tata rias yang setiap hari berubah, bergantung 

kepada perkembangan isi berita hari itu. Bila terjadi hal-hal luar 

biasa sering dipakai apa yang disebut “skyline heads”. Jadi ada 

gejala pemindahan nama tempat nama surat kabar itu sendiri. Lay-

out seperti ini sering juga dipakai oleh koran-koran mingguan 

terbitan Jakarta. 

 

Selain bentuk kolom-kolom menjadi sangat penting untuk lay-out 

koran ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu white space atau ruang 

kosong. Penggunaan white space, atau ruang kosong, berguna untuk 

membantu pembaca fokus ke sajian utama, juga memisahkan elemen, entah 

karena alasan prioritas atau memang seharusnya terpisah. Penggunaan ruang 

kosong yang tepat juga membantu pembaca untuk menikmati halaman 

dengan lega, sehingga membuat effek si pembaca berita merasa lebih 

nyaman tidak terkesan terlalu padat. White space ini biasanya juga 
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ditempatkan sebagai pembatas antara berita dengan iklan. 

(fadlymolana.wordpress.com) 

Menurut kutipan dari fadlymolana.wordpress.com yang juga 

menjelaskan bahwa terdapat berbagai cara yang sengaja dilakukan oleh 

pembuat desain/lay-out koran yang tujuannya haya satu, yaitu bagaimana 

membuat pembaca nyaman membaca dan cepat menangkap informasi yang 

ingin disampaikan dalam berita. Ada sepuluh cara untuk membuat desain 

lay-out koran lebih baik, diantaranya: 

 HIRARKI. Pembaca melihat – bukan membaca – sekilas apa berita 

yang paling penting pada sebuah halaman. Jadi tetapkan dengan 

jelas apa yang menjadi jangkar (berita utama) di tiap halaman. Lalu 

aturlah sedemikian rupa sehingga memang berita itulah yang 

disimak pertama kali oleh pembaca, kemudian berita-berita lainya.. 

 CIPTAKAN titik Pusat Pengaruh Visual (Central Visual 

Impact/CVI). Lebih dari 80 persen pembaca menelusuri halaman 

dengan mengikuti gambar-gambar dominan. Hal yang harus paling 

mencolok mata adalah berita utama. Ini berlaku untuk setiap 

halaman – tidak hanya halaman satu. 

 TERTATA. Kebanyakan pembaca adalah orang yang sibuk. 

Karena itu informasi dalam sebuah halaman harus tertata rapi 

untuk menghindari kebingungan. 

 KONTRAS. Halaman yang berhasil selalu memiliki elemen 

vertikal dan horisontal. Juga memilik elemen yang dominan dan 
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elemen sekunder. Juga selalu tersusun ada sebuah berita utama 

(lead), berita penting tapi bukan berita utama (dominant headline) 

dan beberapa berita head sekunder. 

 WARNA. Warna harus digunakan untuk menginformsikan sesuatu, 

bukan sekedar hiasan, atau kosmetik halaman. Penggunaan warna 

yang paling tepat dan paling baik adalah pada foto dan grafik. 

Warna juga harus mempermudah pembaca.  

 TIPOGRAFI. Semakin banyak jenis huruf yang digunakan, 

membuat pembaca semakin terpecah konsentrasi membacanya. 

Harus dicari kecocokan antara apa isi berita dan apa jenis huruf 

yang harus digunakan. 

 BERI KEJUTAN. Kita harus memberi kejutan kepada pembaca. 

Mungkin kejutan itu datang lewat foto, pilihan berita utama, desain 

halaman, atau grafik. Desain harus dapat menambah “daya kejut”.  

 LABRAK ATURAN. Peraturan dibuat untuk dilabrak? Betul, tapi 

harus ada alasan yang benar! Kalau aturan yang kita buat terus-

menerus kita abaikan, konsistensi terpental keluar jendela. Tapi 

jangan juga terlalu patuh pada aturan karena itu pasti akan 

membuat pembaca bosan. 

 KONSISTEN. Letakkan semua unsur halaman di tempat yang 

sama setiap hari. Jika di halaman ada rubrik, ada kolom, ada tabel 

atau grafis dan boks, letakkan pada tempat yang sama setiap hari, 

sampai ada perubahan desain yang diputuskan kemudian. 
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 NYAMAN DILIHAT. Desain yang simpel, tapi dinamis dan 

nyaman dilihat adalah tujuan utama dari desain halaman. Ingat isi 

dari surat kabar lebih penting dari desainnya. Ingat juga bahwa 

desain itu hanya pengantar yang membawa tugasnya memikat 

pembaca lalu membawa pembaca ke isi berita. 

 

Dalam menerapkan ke-10 cara diatas, perlu diperhatikan juga hal-hal 

seperti : Lay-out hendaknya mengikuti kebiasaan arah mata berputar, yakni 

dari kiri ke kanan. Iklan hendaknya jangan diletakkan di halaman depan. 

Gambar yang baik, yang ada aksinya. Hindari memuat pas foto. Karena 

dengan foto aksi (action) seolah-olah pembaca bertatap muka dengan orang 

bersangkutan. Selain itu juga gambar hendaknya jangan di letakkan dibagian 

sebelah kiri halaman. Fungsi foto, sama dengan headline. Foto mempunyai 

fungsi yang penting dalam lay-out. Sebisa mungkin meletakkan gambar 

agar tidak bertumpuk. Jika surat kabarnya berwarna, jangan terlalu banyak 

menampilkan warna. Sebaiknya redaktur mempelajari bahasa warna atau 

mengangkat seorang seniman yang mengerti arti warna. 

(fadlymolana.wordpress.com) 

 

2.5 Definisi Minat 

Secara sederhana, minat (interest) ataupun keinginan berarti 

kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Terbentuknya minat diawali oleh perasaan senang dan sikap positif. Minat 
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biasanya muncul dari dalam diri tiap individu karena pengaruh 

lingkungannya. Pengaruh lingkungan sangat kuat dalam pembentukan minat 

tiap individu. Terdapat 3 karakteristik minat, yaitu: 

1. Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek. 

2. Minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu 

objek. 

3. Minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu 

keinginan, dan kegairahan untuk mendapat sesuati yang diinginkan. 

 

2.6 Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen merupakan tindakan – tindakan yang terlibat 

secara langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi dan membuang suatu 

produk atau jasa, termasuk proses keputusan tersebut. Ada beberapa definisi 

perilaku konsumen. Menurut Lamb, dkk (dalam Rangkuti, 2009:91) yang  

menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan 

dalam membuat sebuah keputusan untuk membeli, juga untuk menggunakan 

dan mengonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk 

yang mereka inginkan. 

Titik tolak memahami perilaku konsumen adalah model rangsangan – 

tanggapan seperti yang diperlihatkan pada tampilan di mana rangsangan 

pemasaran dan lingkungan mulai memasuki kesadaran pembeli. 

Karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusan menimbulkan 
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keputusan pembelian tertentu. Tugas pemasar /produsen adalah memahami 

apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli mulai dari adanya rangsangan 

dari luar hingga munculnya keputusan pembelian pembeli. (Rangkuti, 

2009:92) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 

Sumber : Philip kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium (Jakarta: PT Prenhallindo, 

2002). 

 

Berdasarkan definisi – definisi serta penjabaran diatas, dapat 

disimpulkan bahwa perilaku konsumen sebagai suatu studi tentang 

proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, 

membeli, memakai, serta memanfaatkan produk, jasa, gagasan atau 

pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. 

 

2.6.1 Prinsip Mendasar Perilaku Konsumen 

Penting halnya untuk menentukan mana produk dan jasa yang 

tepat sehingga dapat diterima oleh konsumen. Terutama bagi sebuah 
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media cetak seperti surat kabar. Sebelum produk dari surat kabar itu 

sampai ke-masyarakat, perusahaan harus dapat menganalisis selera 

dan juga perilaku konsumen agar produknya itu dapat diterima pasar. 

Dikutip dari Engel, dkk (1990:26) yang menjelaskan bahwa para 

pemasar yang mencoba untuk mempengaruhi konsumen terletak 

pada 4 premis yang esensial, yaitu : 

1. Konsumen adalah raja. Ia memiliki kemampuan penuh untuk 

menyaring semua upaya untuk mempengaruhi, dengan hasil 

bahwa semua yang dilakukan oleh perusahaan harus 

disesuaikan dengan perilaku konsumen. 

2. Motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui 

penelitian. Melalui penelitian yang dijalankan dan 

dimanfaatkan dengan benar akan menemukan prediksi 

terhadap perilaku konsumen. 

3. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi. Melalui kegiatan 

persuasif yang menanggapi konsumen secara serius sebagai 

pihak yang berkuasa dan dengan maksud tertentu. 

4. Pengaruh konsumen sah secara sosial. Bujukan dan pengaruh 

konsumen memiliki hasil yang menguntungkan secara sosial 

asalkan pengamanan hukum, etika dan moral berada pada 

tempatnya untuk mengekang upaya manipulasi. 
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2.6.2 Pengaruh yang Mendasari pada Perilaku Konsumen 

Dalam bukunya, Engel, dkk (1990:46) juga menjelaskan 

beberapa determinan yang mendasari variasi dalam pengambilan 

keputusan. Determinan ini dikategorikan menjadi tiga: (1) pengaruh 

lingkungan; (2) perbedaan dan pengaruh individual; dan (3) proses 

psikologis. Dibawah akan dijelaskan lebih detail tentang variabel 

yang menjelaskan perilaku konsumen. 

2.6.2.1 Pengaruh Lingkungan 

1. Budaya 

Budaya seperti digunakan dalam studi prilaku konsumen, 

mengacu pada nilai, gagasan, artefak dan simbol – simbol 

lain yang bermakna yang membantu individu 

berkomunikasi, melakukan penafsiran dan evaluasi sebagai 

anggota masyarakat. Menurut Grant McCracken (dalam 

Engel, dkk, 1990:46) mengatakan bahwa dari perspektif 

yang berbeda, semua bentuk pemasaran merupakan saluran 

tempat makna budaya ditransfer kebarang konsumen. 

2. Kelas Sosial 

Kelas sosial merupakan pembagian didalam masyarakat 

yang terdiri dari individuu-individu yang berbagi nilai, 

minat dan perilaku yang sama. Mereka dibedakan oleh 

perbedaan status sosioekonomi yang bertingkat dari rendah 

hingga tinggi. Status kelas sosial kerap menghasilkan 
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bentuk bentuk perilaku konsumen yang berbeda. Seperti 

yang dikatakan oleh Doobs (dalam Engel, dkk, 1990:48) 

bahwa beberapa hal dari kontribusi yang paling awal 

terhadap studi perilaku konsumen menggunakan perbedaan 

kelas sosial sebagai variabel utama dalam menjelaskan 

perbedaan konsumen. 

3. Pengaruh Pribadi 

Sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh 

mereka yang berhubungan erat dengan kita. Kita mungkin 

merespon terhadap tekanan yang dirasakan untuk 

menyesuaikan diri dengan norma dan harapan yang 

diberikan oleh orang lain. Pengaruh pribadi adalah subjek 

yang penting didalam penelitian konsumen sejak penelitian 

ini menjadi studi yang serius. 

4. Keluarga 

Bidang penelitian konsumen didirikan, keluarga telah 

menjadi fokus penelitian. Keluarga merupakan unit 

pengambilan keputusan utama, tentu saja dengan pola 

peranan dan fungsi yang kompleks dan bervariasi. 

5. Situasi 

Perilaku akan berubah disaat situasi ikut berubah. 

Terkadang perubahan ini terjadi tidak menentu. Pada 
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kesempatan yang lainnya, perubahan itu dapat diramalkan 

melalui penelitian dan dimanfaatkan dalam strategi. 

 

2.6.2.2 Perbedaan Individu 

Dalam bukunya, Engel, dkk (1990:49) juga menyebutkan 

bahwa ada faktor internal yang menggerakkan dan 

mempengaruhi perilaku. Ada 5 cara penting dimana 

konsumen memang berbeda : (1) sumber daya konsumen; 

(2) motivasi dan keterlibatan; (3) pengetahuan; (4) sikap; 

dan (5) kepribadian, gaya hidup dan demografi 

1. Sumber Daya Konsumen 

Setiap individu membawa tiga sumber daya ke dalam 

setiap situasi pengambilan keputusan (1)waktu, (2)uang 

dan (3) perhatian (penerimaan informasi dan kemampuan 

pengolahan). 

2. Motivasi dan Keterlibatan 

Keterlibatan konsumen dapat mempengaruhi terjadinya 

proses keputusan. Karena merupakan faktor pengarah 

yang sangat potensial. Keterlibatan dapat diasumsikan 

sebagai pengaruh pemotivasi yang utama. 

3. Pengetahuan 

Pengetahuan, hasil belajar, dapat didefinisikan secara 

sederhana sebagai informasi yang disimpan didalam 
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ingatan. Salah satu hasil utama periklanan dan penjualan 

telah memberikan pengetahuan dan informasi yang 

relevan, khususnya sebagai pemecah masalah yang 

diperluas. 

4. Sikap 

Sikap (attitude) menjadi suatu evaluasi menyeluruh yang 

memungkinkan orang merespon dengan cara 

menguntungkan atau tidak menguntungkan yang secara 

konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif yang 

diberikan. 

5. Kepribadian, Gaya Hidup dan Demografi 

Kepribadian (personality) merupakan faktor kuat tiap 

individu dalam mengambil sebuah keputusan. Maka dari 

itu sebuah strategi pemasaran yang baik harus berfokus 

pada pencocokan kepribadian konsumen dengan 

kepribadian produk. 

Gaya Hidup (lifestyle), pola yang digunakan seseorang 

untuk hidup dan menghabiskan waktu serta uang. 

Demografi digunakan untuk menentukan pangsa 

konsumen seperti usia, pendapatan dan pendidikan. 

 

 

 



40 

 

2.6.2.3 Proses Psikologis 

Dikutip dari buku Engel, dkk, (1990:56) yang 

mengatakan bahwa pengolahan informasi manusia, 

pembelajaran, dan perubahan sikap semua adalah sikap 

utama penelitian konsumen. 

1. Pemgolahan Informasi 

Komunikasi menjadi kegiatan pemasaran inti. Maka dari 

itu penelitian konsumen sudah lama berkepentingan 

dengan penemuan bagaimana orang menerima, 

mengolah, dan mengerti komunikasi pemasaran. 

2. Pembelajaran 

Siapa saja yang berusaha untuk mempengaruhi 

konsumen sebenarnya sedang mencoba menghasilkan 

pembelajaran-proses di mana pengalaman menyebabkan 

perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan.atau perilaku. 

3. Perubahan Sikap dan Perilaku 

Perubahan dalam sikap dan perilaku adalah sasaran 

pemasaran yang lazim. Proses ini mencerminkan 

pengaruh psikologis dasar yang menjadi subjek dari 

beberapa penelitian yang intensif. 

 

 

 



41 

 

BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

Kerja praktik ini dilaksanakan di PT. Jawa Pos Surabaya. Metode kerja 

praktik yang dilaksanakan penulis dalam penulisan laporan kerja praktik pada PT. 

Jawa Pos ini adalah menggunakan metode block release, yaitu metode 

pelaksanaan kerja praktik dalam satu periode tertentu, dimana periode tersebut 

dalam kurun waktu 1 bulan yaitu dimulai sejak tanggal 1 Agustus s/d 8 September 

2012. Metode ini diharapkan akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data, 

sehingga susunan laporan ini dapat tersusun dengan lebih baik dan sesuai situasi 

dan kondisi yang ada. 
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Bagan 3.1 Skema Pengerjaan 

  

3.1  Observasi Data 

Observasi merupakan metode penelitian dengan mengamati gejala – 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan metode ini penulis 

mencoba menentukan permasalahan yang muncul pada desain layout 
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sebelumnya, serta bagaimana desain layout yang sesuai dengan surat kabar 

Jawa Pos. Dalam langkah ini penulis melakukan analisis terhadap desain 

layout surat kabar PT. Jawa Pos periode sebelumnya, serta membandingkan 

dengan desain layout surat kabar lain. Tahap tersebut dilakukan untuk 

memberikan  rincian desain seperti apa yang perlu ditambahkan dan 

dikurangi dalam desain layout yang akan datang. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis, diperoleh melalui 

data-data perusahaan, isi rubrik, konten berita dan iklan apa saja yang 

ditawarkan, akan dapat menentukan final desain seperti apa yang ingin 

ditonjolkan dalam desain layout Jawa Pos yang baru. 

 

3.1.1 Observasi Partisipasi 

Dengan menggunakan metode observasi ini, penulis ikut terjun 

secara langsung kedalam objek yang diteliti. Berdasarkan hasil 

observasi yang penulis dapat, diperlukan adanya tambahan elemen 

grafis didalam  konten berita yang terdapat pada surat kabar Jawa Pos. 

Selain itu perlu adanya komposisi dalam pengaturan konten berita dan 

iklan yang ada dalam rubrik komunikasi bisnis. Selain itu, permainan 

typography seperti besar kecilnya font yang digunakan sebagai 

headline maupun subjudul juga diperlukan. 
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3.2 Wawancara dan Diskusi 

Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan penulis untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak 

perusahaan. Diantaranya apa yang perusahaan  inginkan dalam desain layout 

selanjutnya, apa yang ingin diganti, ditambahkan ataupun dikurangi. 

Sedangkan metode diskusi telah penulis lakukan oleh : 

1. Kepala liputan, yaitu Bapak Arief Santosa 

2. Kepala bagian desain grafis, yaitu Mas Wahyu Kokkang 

3. Pembimbing kerja praktik dilapangan, yaitu  Mas Wahyu dan Mas 

Dedhie Riadi 

 

3.3 Studi Literatur 

3.3.1 Pencarian Referensi 

Referensi sangatlah dibutuhkan dalam perancangan ini, karena 

pada desain sebuah surat kabar penulis tetap harus memahami dan 

mematuhi aturan yang ada pada perusahaan ini. Referensi didapatkan 

melalui desain layout koran Jawa Pos edisi sebelumnya. Referensi 

juga bisa didapatkan melalui database perusahaan yang bisa diakses 

untuk kepentingan perusahaan sendiri. Selain itu referensi 

pembanding adalah desain layout dari koran – koran lokal lainnya 

yang merupakan pesaing dari Jawa Pos sendiri. 
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3.3.2 Pengumpulan Data 

Setelah melakukan observasi, melakukan wawancara dan diskusi, 

penulis mengumpulkan data sebagai sumber (source)  yang akan diolah 

menjadi berita dalam surat kabar Jawa Pos. Karena rubrik komunikasi bisnis 

merupakan rubrik iklan advertorial, maka data yang didapatkan langsung 

dari client si pengiklan. Data tersebut berupa image foto yang ingin 

ditampilkan dan juga materi isi iklan berupa text. 

 

3.4    Proses  Desain 

3.4.1 Penentuan dan Pelatihan Software 

Penentuan software apa yang digunakan merupakan langkah wal 

yang diperlukan sebelum melakukan pembuatan desain. Karena 

penulis juga harus mengikuti standart produksi dari perusahaan, maka 

dari itu diperlukan adanya penguasaan software secara maksimal. 

Dalam hal desain layout koran ini penulis menggunakan 

software Adobe Indesign. Adobe Indesign merupakan sebuah program 

aplikasi yang biasanya digunakan untuk mendesain layout atau 

publikasi majalah, koran dan sebagainya. Karena software Adobe 

Indesign ini merupakan hal baru bagi penulis, maka dari itu 

diperlukan adanya pelatihan oleh pembimbing terhadap penulis. 

Adobe indesign memiliki beberapa tools yang hampir sama dengan 

produk adobe lainnya, seperti illustrator maupun photoshop. 
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Gambar 3.1 Tools dalam Indesign 

 

 3.4.2 Perancangan Konsep 

Penentuan konsep sangat menentukan final desain, maka dari itu 

diperlukan adanya konsep yang baik untuk diterapkan pada objek 

layout, terutama dalam rubrik komunikasi bisnis. Konsep didapat 

mengacu pada isi dan bahasan dari berita yang akan dicetak, sehingga 

bisa menyesuaikan. 

Konsep desain pada rubrik komunikasi bisnis yang penulis buat 

mengikuti aturan layout dari pihak perusahaan, namun dari segi grafis 

dibuat sesimple mungkin agar lebih menarik dari segi tampilan 

halaman. Pengaturan tata letak dan jumlah kolom lebih diperhatikan, 

agar isi berita dalam rubrik komunikasi bisnis memiliki keseimbangan 
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visual. Konsep desain layout yang ingin penulis sampaikan adalah 

simple modern. 

 

3.4.3 Layout dan Grafis 

Setelah konsep dan data didapat, maka dilakukanlah proses 

layouting yang sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Pembuatan 

layout dan grafis dilakukan mengikuti aturan dan ketentuan yang telah 

dibuat oleh pihak Jawa Pos sendiri. Setiap berita yang akan dilayout 

terdiri dari element teks, headline, subjudul dan juga grafis. Dalam hal 

ini pembuatan grafis disesuaikan dengan permintaan dari client. 

Sisanya pengaturan layout dilakukan secara manual mengikuti acuan 

kerja yang telah diberikan pihak redaksi. 

Pada tahap layout dan grafis ini dijelaskan langkah-langkah 

pengerjaan dimulai dari awal pembuatan hingga hasil akhir layout 

yang akan siap cetak. Untuk memulai tahap perancangan ini 

dibutuhkan data-data berita yang akan dimasukan ke dalam halaman 

rubrik komunikasi bisnis ini. Selain itu juga sebelumnya sudah 

ditentukan ukuran kolom berita disetiap halamannya, sehingga 

layouter hanya tinggal mengikuti ukuran kolom dan merapikan image 

dalam tiap rubriknya. 
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Langkah 1 

Langkah pertama yang diperlukan adalah menentukan ukuran halaman 

yang akan kita gunakan pada Indesign. Karena layout yang dibuat adalah 

untuk ukuran koran, maka kita buat document baru dengan ukuran yang 

sebenarnya yaitu lebar 334mm dan tinggi 550mm dengan posisi potrait.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Menentukan Ukuran Layout 

 

Langkah 2 

Setelah document baru muncul, langkah selanjutnya adalah membuat 

garis batas untuk bagian atas dan bawah. Garis ini yang akan memisahkan 

antara judul rubrik dan isi berita. Untuk jarak antara garis batas dengan 

ujung kertas mengikuti ketentuan dari Jawa Pos sendiri. Langkah 

selanjutnya adalah dengan membuat judul rubrik yang dikerjakan, disertai 

tanggal terbit dan nomor halaman. Dalam mencantumkan tanggal juga 

selalu diselingi dengan logotype Jawa Pos disampingnya. 
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Gambar 3.3 Pembuatan Judul Rubrik dan Tanggal Terbit 

 

Langkah 3 

Selanjutnya adalah mengatur garis lebar perkolomnya. Dalam koran 

Jawa Pos ini sendiri dalam tiap halam terdapat 7 kolom maximal. Lebar 

kolom ini yang akan membantu layouter untuk merapihkan tulisan agar 

sesuai dengan jumlah kolom yang ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Pengaturan Jumlah Kolom Baris 

 



50 

 

Langkah 4 

Langkah ini merupakan langkah yang terakhir dalam proses 

layouting. Langkah tersebut adalah memasukan sekaligus editing berita 

yang telah ditentukan oleh redaksi. Editing letak foto dan teks disesuaikan 

dengan jumlah kolom yang diminta perberitanya. Karena dalam tiap 

halaman tidak selalu menggunakan 7 kolom.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Layout Berita tanpa Grafis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Layout berita dengan Grafis 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Profile  PT. Jawa Pos 

PT. Jawa Pos merupakan penerbit surat kabar harian yang berpusat di 

Surabaya, Jawa Timur. PT. Jawa Pos merupakan harian terbesar di Jawa 

Timur. Disebutkan juga bahwa Jawa Pos didirikanoleh The Cung Shen atau 

Soeseno Tedjo pada tanggal 1 Juli 1949 denga nama Djawa Post. Lalu pada 

tahun 1960 nama Djawa Post pun berubah menjadi Jawa Pos. 

Dalam situs wikipedia didapatkan keterangan bahwa koran ini 

menjadi sangat kuat karena memiliki Jawa Pos News Network (JPNN), salah 

satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia, dimana memiliki lebih dari 80 

surat kabar, tabloid dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. 

Pada tahun 2002, Jawa Pos Group membangun pabrik kertas koran 

yang kedua dengan kapasitas dua kali lebih besar dari pabrik yang pertama. 

Mampu memproduksi kertas koran sebanyak 450ton/hari, pabrik ini berlokasi 

di Kabupaten  Gresik. Dan dengan berdirinya pabrik kertas ke-2 inilah yang 

semakin meningkatkan oplah cetak Jawa Pos perharinya. 
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Jawa Pos 

Jl. Achmad Yani no.88, Gedung Graha Pena lt.4 

Surabaya 60234 – East Java, Indonesia 

Phone  : ( 031 ) 8283333   

Fax  : ( 031 ) 8285555 

e-mail  : digital@jawapos.co.id 

Website : www.jawapos.com  

 

 

4.2 Visi Misi dan Kebijakan Redaksional Jawa Pos 

Visi dan Misi Jawa Pos tercermin pada moto “Berdasarkan Pancasila 

Mencerdaskan Bangsa”. Pada visi Jawa Pos terdapat pandangan masyarakat 

dan bangsa Indonesia yang cerdas dan bersikap bijaksana. Visi dalam 

konteks ini adalah peran yang diambil Jawa Pos untuk mendidik dan 

mencerdaskan khalayak pembaca sebagai komponen bangsa melalui sajian 

berita dan ulasannya. Sedangkan misi Jawa Pos adalah untuk menyajikan 

informasi kepada segenap masyarakat tanpa terkecuali. Tidak ada misi 

khusus dari suatu golongan atau kepentingan tertentu. 

Sementara itu, kebijakan redaksional Jawa Pos adalah; bahwa Jawa Pos 

berupaya untuk menjadi referensi utama bagi masyarakat Jawa Timur. Dari 

sisi etika, Jawa Pos juga masih berusaha menjaga netralitas dan menjaga 

keseimbangan berita. Pada sisi tertentu, aspek human interest sering menjadi 

andalan koran ini untuk menarik perhatian pembaca. Aspek ini muncul pada 

http://www.jawapos.com/


53 

 

berita – berita features yang biasa dikenal dengan istilah berita box. Selain 

itu, aspek foto dan grafis juga menjadi perhatian besar karakter pemberitaan 

di Jawa Pos. Terlihat banyak sekali berita yang memunculkan fiti atau 

grafis. Sesuai dengan kaidah “gambar bercerita lebih dari seribu bahasa:, 

kebijakan ini tentu memudahkan pembaca dalam memahami persitiwa. 

 

4.3 Struktur Organisasi 

No JABATAN NAMA 

1 Direktur Utama Azrul Ananda 

2 Direktur 

Eddy Nugroho 

Leak Kustiya 

3 Wakil Direktur Don Kardono 

4 Kepala Liputan Arief Santosa 

5 Senior Editor 

Edi Krismuwanto 

Rohman Budijanto 

6 Kepala Kompartemen 

Nurwahid 

Abd. Rokhim 

Fathoni P Nanda 

Nanang Priyanto 

7 Redaktur Foto 

Agus Wahyudi 

Yuyung Abdi 
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Sugeng Deas 

8 Editor Bahasa 

Agus Wahyudi 

Yuyung Abdi 

Sugeng Deas 

9 Desain Grafis 

Budiono 

Bagus Hariadi 

Siswoyo 

Heri Susanto 

Wahyu Kokkang 

10 Tata Artistik 

Iwan Iwe 

Taufik Teguh S 

Mahesa Indra 

Agung Kurniawan 

11 Redaktur Foto 

Agus Wahyudi 

Yuyung Abdi 

Sugeng Deas 

12 Ombudsmen 

Imawan Mashuri 

M. Choirul Shodiq 

 Iklan 

Lucia Cicilia 

Dyah Shianti 

Khoirul Fadil 

Eri Suharyadi 

13 Pemasaran  Suprianto 
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14 Event  Rensi Dewi Bulan 

15 Keuangan  Bambang S.B 

16 Pracetak  Djarmodji 

 

4.4 Iklan yang Ditawarkan 

Jenis Iklan : 

- Iklan Display      - Iklan Jitu 

- Iklan Advertorial     - Iklan Komunikasi Bisnis Nasional 

- Iklan Kombis Surabaya – Umum   - Iklan Kombis Surabaya - Property 

- Iklan Prima      - Iklan Pendidikan  

- Iklan Kombis Surabaya – Mobil Motor  - Iklan Agenda Kota  

 

Iklan Paket 

- Paket Hotel    - Paket Elektronik 

- Paket Property    - Paket Entertainment 

- Pakt Otomotif    - Paket Tour & Travel 

- Paket Beauty & Fashion  - Paket Home & Decoration 

- Paket Pendidikan   - Paket Food Service 

- Paket Shop & Style   - Paket Aneka Ragam 

- Paket Aneka Kebutuhan  - Paket Display Surabaya  
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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Implementasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan perancangan. 

Dimana pada tahap ini penulis mencoba untuk menampilkan proses 

pengerjaan desain layout surat kabar Jawa yang telah penulis lakukan 

selama kurang lebih 1 bulan, mulai dari perancangan, konsep hingga final 

design. Dalam kurun waktu tersebut, penulis memperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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1. Desain Layout Rubrik Komunikasi Bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Layout Koran Jawa Pos Tanggal 2 Agustus 2012 
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 Desain layout tersebut dibuat dengan ukuran 33,4cm x 55cm. Rubrik yang 

penulis coba untuk layout adalah rubrik komunikasi bisnis. Jumlah kolom ditiap 

halamannya berjumlah tujuh kolom. Pembagian kolom dan seberapa besar  berita 

akan dimuat mengikuti data yang diberikan dari pihak direksi. Font yang 

digunakan untuk isi berita biasanya berukuran antara 9 pt – 10,5pt. Sedangkan 

tambahan grafis berbentuk lingkaran, kotak, dan sebagainya itu mengikuti 

layouter. Kebanyakan dari rubrik ini berisi tentang lahan bisnis yang bersifat 

komersil untuk di-iklankan. 

Pada layout komunikasi bisnis ini menjurus pada jenis Symitrikal Layout, 

karena letak beritanya yang seimbang. Dengan mengutamakan keseimbangan,  

akan lebih membuat konsumen nyaman dalam membaca. Kenyamanan dalam 

membaca dapat mempengaruhi minat konsumen untuk terus berlangganan koran 

Jawa Pos. 
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Gambar 5.2 Layout Koran Jawa Pos Tanggal 11 Agustus 2012 

  

Sama halnya dengan layout yang sebelumnya, layout ini dibuat dengan 

ukuran 33,4cm x 55cm. Hanya saja bagian bawah dari halaman ini terpotong 

karena keperluan iklan. Elemen grafis pada desain layout ini begitu berwarna, 

dibuat menyesuaikan dengan warna yang dominan pada image berita. Jumlah 

kolom yang digunakan juga berbeda, tergantung kontrak yang telah disetujui 

antara pihak client dengan pihak Jawa Pos.  

2. Desain Iklan 
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Gambar 5.3 Iklan Do’an Restaurant 

 

 Desain ini merupakan desain iklan dari salah satu restaurant khas vietnam, 

yaitu Do‟an. Iklan tersebut dibuat dengan ukuran 160 mm x 85 mm dengan 

menggunakan mode warna CMYK. Tema yang diinginkan adlaah “Celebrating 

Our 1st Anniversary”. Penekanan yang client inginkan disini adalah ulang tahun 

dari restaurant ini dan juga discount yang diberikan sebesar 20%. Tentu saja 

dengan mencantumkan alamat toko dan juga alamat jejaring sosial nya.  

 Dalam perancangan iklan ini dilakukan beberapa kali asistensi terhadap 

client, apakah disetujui untuk naik cetak atau perlu refisi ulang. Semua keputusan 

berada ditangan client, namun pihak Jawa Pos juga berhak membatasi jumlah dari 

asistensi perancangan iklan tersebut. Order iklan biasa dikerjakan H-3 sebelum 

deadline cetak. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari aplikasi desain layout pada Surat 

kabar Jawa Pos sebagai upaya untuk menarik minat konsumen ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menarik minat konsumen, maka dalam desain layout ini 

diperlakukan  adanya kreasi baru yang lebih kreatif dan inovatif. 

2. Aplikasi desain layout ini merupakan salah satu cara dalam  

mengemas informasi sehingga lebih menarik untuk disajikan kepada 

masyarakat.  

3. Minat baca dari konsumen akan muncul jika desain layout yang dibuat 

mampu merangsang “perilaku konsumen” tersebut. 

  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka ada beberapa 

saran yang bisa disampaikan, antara lain : 

1. Daya tarik sebuah desain layout sangat bergantung pada wawasan 

sang layouter, maka dari itu seorang layouter dituntut untuk memiliki 

wawasan desain yang lebih luas. 
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2. Aplikasi desain layout yang simple dan menarik ini juga bisa 

diaplikasikan ke semua rubrik pada surat kabar Jawa Pos, tidak melulu 

hanya pada rubrik komunikasi bisnis saja.. 

3. Untuk lebih meningkatkan animo sekaligus minat baca konsumen bisa 

dibuat perbedaan desain layout ditiap rubrik, namun tetap konsisten 

dengan tema-nya masing-masing. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


