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ABSTRAK 

 

Company profile atau yang sering disebut compro adalah perkenalan 

singkat sebuah perusahaan. Company profile memungkinkan berbagai kalangan 

mendapatkan gambaran umum tentang produk atau layanan perusahaan, target 

pasarnya, kekuatan uniknya, rekam jejaknya, dan entitas bisnis.Pada program 

kerja praktik di PT.Bintang Pratama Globalindo ini, perusahaan ini merupakan 

perusahaan jasa penyedia Freight Forwarding yang berada di kota Surabaya. 

berkaitan dengan pengiriman komoditas baik dalam negri maupun luar negri, 

penulis mencoba memecahkan masalah yang ada, yaitu bagaimana perancangan 

Company Profile sebagai identitas visual baru PT.Bintang Pratama Globalindo. 

Proses rebranding ini dilakukan untuk meningkatkan value dan awareness 

perusahaan di era pandemi ini, menampilkan wajah dan citra baru dalam 

bersaing di dunia export & import. 

 

Kata Kunci: Rebranding, Company Profile , identitas visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang maha esa, yang telah melimpahkan 

rahmatNya, sehingga Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Rebranding 

Company Profile PT.BINTANG PRATAMA GLOBALINDO” dapat 

terselesaikan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. 

Laporan Kerja Praktik ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan 

menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik Program Studi S1 Desain Komunikasi 

Visual di Universitas Dinamika. 

Suksesnya penyusunan laporan ini berkat adanya bantuan serta dukungan 

dari beberapa pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. selaku Rektor Universitas Dinamika; 

2. Bapak Dhika Yuan Yurisma, M.Ds. selaku Ketua Program Studi S1 Desain 

Komunikasi Visual; 

3. Ibu Evi Farsiah Utami, S.Ds.,MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing serta memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan 

Laporan Kerja Praktik dari awal hingga selesai; 

4. Bapak Yohanes Adi Gati selaku Penyelia dan seluruh Kolega Senior di Start 

Friday Asia Brand Consultant Surabaya yang juga memberikan ijin untuk 

melakukan kerja praktik dan masukan terhadap implementasi kerja praktik, 

serta memberikan ilmu dan motivasi; 

5. Dan untuk semua kolega kreatif, saudara serta keluarga yang turut membantu 

dan mendukung penyelesaian penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. 

Besar harapan penulis untuk Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat 

dan penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan ataupun kata-kata 

yang kurang berkenan. 

Surabaya, 7 Januaari 2022 

 

 

Penulis 

 



 

 

ix 

 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR MOTTO ........................................................................................... iii 

LEMBAR PERSEMBAHAN ........................................................................... iv 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ v 

LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................. vi 

ABSTRAK ......................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xivv 

BAB I  PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 2 

1.3 Batasan Masalah ......................................................................................... 2 

1.4 Tujuan ........................................................................................................ 3 

1.5 Manfaat ...................................................................................................... 4 

1.5.1 Bagi Mahasiswa ................................................................................... 4 

1.5.2 Bagi Instansi/Perusahaan ...................................................................... 4 

1.5.3 Bagi Akademik .................................................................................... 4 

1.6 Pelaksanaan ................................................................................................ 5 

1.7 Sistematika Penulisan ................................................................................. 5 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI ....................................................... 7 

2.1 Sejarah  Perusahaan .................................................................................... 7 

2.2 Profil Perusahaan ........................................................................................ 7 

2.3 Visi, Misi dan Value ................................................................................... 9 



 

 

x 

 

2.4  Logo Perusahaan ....................................................................................... 9 

2.5  Lokasi PT. Bintang Pratama Globalindo .................................................. 10 

2.6  Struktur Organisasi .................................................................................. 11 

BAB III LANDASAN TEORI ......................................................................... 12 

3.1 Branding ................................................................................................... 12 

3.2 Rebranding ............................................................................................... 12 

3.3 Brand Image/Citra .................................................................................... 12 

3.4 Company Profile....................................................................................... 13 

3.5 Sketsa ....................................................................................................... 14 

3.6 Desain ...................................................................................................... 14 

3.6.1 Unsur-unsur Desain ............................................................................ 15 

3.6.2 Prinsip-prinsip Desain ........................................................................ 18 

3.7 Logo ......................................................................................................... 19 

3.8 Typography .............................................................................................. 20 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN ............................................................... 22 

4.1 Pengumpulan Data .................................................................................... 22 

4.1.1 Observasi Langsung ........................................................................... 22 

4.1.2 Telaah Literatur .................................................................................. 22 

4.2 Brief ......................................................................................................... 23 

4.3 Penentuan Konsep .................................................................................... 23 

4.4 Pengumpulan Referensi ............................................................................ 23 

4.5 Software yang digunakan .......................................................................... 24 

4.5.1 Adobe Illustrator 2020 ....................................................................... 24 

4.6 Proses Pembuatan Desain ......................................................................... 24 

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 38 

5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 38 



 

 

xi 

 

5.2 Saran ........................................................................................................ 38 

5.2.1 Bagi Perusahaan ................................................................................. 38 

5.2.2 Bagi Mahasiswa ................................................................................. 38 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 39 

BIODATA PENULIS...........................................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

 

   DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2. 1 Kantor PT.Bintang Pratama Globalindo ........................................... 7 

Gambar 2. 2 Logo PT. Bintang Globalindo .......................................................... 9 

Gambar 2. 3 Lokasi PT.Bintang Pratama Globalindo ......................................... 10 

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi pada PT.Bintang Pratama Globalindo.............. 11 

Gambar 3. 1 Sketsa Henk Ngantung, Membatik ................................................. 14 

Gambar 3. 2 Unsur Desain : Garis ...................................................................... 15 

Gambar 3. 3 Unsur Desain : Bentuk ................................................................... 16 

Gambar 3. 4 Unsur Desain : Warna .................................................................... 17 

Gambar 3. 5 Cara Pemakaian Typography.......................................................... 21 

Gambar 4. 1 Logo Adobe Illustrator 2020 .......................................................... 24 

Gambar 4. 2 Sketsa Manual Logo ...................................................................... 25 

Gambar 4. 3 Sketsa Manual Company Profile .................................................... 25 

Gambar 4. 4 Memasukkan Sketsa pada Lembar Kerja Desain ............................ 26 

Gambar 4. 5 Proses Digitalisasi .......................................................................... 27 

Gambar 4. 6 Colour Pallete ............................................................................... 27 

Gambar 4. 7 Typography.................................................................................... 27 

Gambar 4. 8 Logo lama PT. Bintang Pratama Globalindo .................................. 28 

Gambar 4. 9. Final Design logo .......................................................................... 29 

Gambar 4. 10 Stationary kit ............................................................................... 30 

Gambar 4. 11 Implementasi media Id card dan Name card ................................ 30 

Gambar 4. 12 Implementasi logo pada website ................................................... 31 

Gambar 4. 13 Tampilan Halaman awal Compro ................................................. 32 

Gambar 4. 14 Tampilan Visi dan Misi PT.Bintang Pratama Globalindo ............. 32 

Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Jeda ............................................................... 33 

Gambar 4. 16 Tampilan Identitas PT.Bintang Pratama Globalindo ..................... 33 

Gambar 4. 17 Tampilan Nilai utama .................................................................. 34 

Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Spesifikasi Pengiriman jalur laut ................... 34 

Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Spesifikasi Pengiriman jalur udara ................. 35 

Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Custom Brokerage ......................................... 35 

Gambar 4. 21 Tampilan Halaman Spesifikasi Pengiriman jalur darat ................. 36 



 

 

xiii 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Halaman Pelayanan lain ............................................... 36 

Gambar 4. 23 Tampilan Halaman Penutup ......................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Balasan Kerja Praktik Perusahaan  ......................................... 41 

Lampiran 2 Form Kerja Praktik 5 (Halaman 1) .................................................. 42 

Lampiran 3 Form Kerja Praktik 5 (Halaman 2) .................................................. 43 

Lampiran 4 Form Kerja Praktik 6 (Halaman 1) .................................................. 44 

Lampiran 5 Form Kerja Praktik 6 (Halaman 2) .................................................. 45 

Lampiran 6 Form Kerja Praktik 7 (Halaman 1) .................................................. 46 

Lampiran 7 Kartu Bimbingan Kerja Praktik ....................................................... 47 



 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 

Era Modern teknologi yang saat ini mulai berkembang pesat dapat 

menunjang cepatnya akses komunikasi dan informasi di berbagai media di seluruh 

penjuru dunia. Banyak sekali para pelaku bisnis dan pengusaha yang bergerak di 

segala bidang mulai merambah dan membentuk sebuah usaha. 

Brand merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi aspek perusahaan. 

Suatu perusahaan harus membentuk brand dengan sedemikian rupa agar seluruh 

aspek di dalamnya dapat mengkomunikasikan suatu hal yang sama sesuai dengan 

tujuan brand tersebut. Melalui sebuah proses branding, brand akan dapat meraih 

target pasar dan dapat menciptakan brand equity bagi brand tersebut.  

Namun khususnya pada masa pandemi ini, rebranding sangat dibutuhkan 

pada beberapa Corporate, karena membutuhkan wajah dan visual yang relevan 

dengan memiliki value untuk memikat customer , cara tersebut Corporate akan 

lebih mudah terekspos dan keuntungan dari hasil promosi brand tersebut meningkat 

dengan pesat. PT. Bintang Pratama Globalindo merupakan perusahaan yang berada 

pada bidang export/import komoditas dan logistik dalam negeri maupun luar negeri, 

meningkatnya aktivitas sektor perdagangan membuat arus barang yang masuk dan 

keluar dari suatu daerah semakin cepat. Hal ini mendorong tingginya kebutuhan 

akan jasa yang dapat mengakomodasi perpindahan barang tersebut, salah satunya 

jasa freight forwarding. 

Tingginya kebutuhan jasa ini membuatnya terus berkembang. Pemerintah 

juga telah merilis beberapa ketentuan terkait dengan aspek perpajakan jasa freight 

forwarding guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan. 

Jasa Freight forwarding dalam Bahasa Indonesia disebut jasa pengurusan 

transportasi. Merujuk Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan No.49/2017 

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, jasa 

pengurusan transportasi  
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freight forwarding adalah Kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan 

yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui 

angkutan darat kereta api laut dan atau udara” 

Kegiatan usaha jasa freight forwarding merupakan kegiatan usaha yang 

bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan 

penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang 

dapat mencakup 21 jenis kegiatan. 

Kegiatan tersebut di antaranya penerimaan, penyimpanan, sortasi, 

pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen angkutan, 

pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan 

pendistribusian, dan klaim.perusahaan ini merupakan perusahaan penyedia  

kepengurusan pengiriman barang maupun pangan, melalui laut, darat maupun 

udara. 

Masa pandemi ini membuat beberapa perusahaan export/import harus 

bersaing ketat menarik konsumen yang sangat mempertimbangkan pemililihan jasa 

pengiriman, beberapa negara dan daerah mengalami krisis keuangan yang tidak 

stabil, dengan rebranding perusahaan ini, memiliki tujuan menaikan awearness 

agar mampu juga bertahan di masa pandemi ini, dalam bentuk visual dan aksara 

dalam company profile,  

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam laporan ini yaitu: 

“Bagaimana membuat Rebranding Company Profile untuk PT.Bintang 

Pratama Globalindo sebagai upaya promosional di era Pandemi ?” 

 

1.3    Batasan Masalah 

Agar jelas dan terarah, terdapat beberapa batasan masalah yang akan 

dirancang dalam penjelasan Laporan Kerja Praktik ini, antara lain : 

1. Perancangan desain Logo PT.Bintang Pratama Globalindo 

2. Perancangan GSM dan Company Profile PT.Bintang Pratama Globalindo 

3. Perancangan media pendukung berupa stationary set dan website 
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Sofware yang digunakan dalam perancangan Company Profile PT.Bintang 

Pratama Globalindo : 

1. Adobe Illustrator 

2 Adobe Premiere Pro 

3 Adobe Lightroom 

3. Blender 3D 

 

1.4    Tujuan 

Tujuan pelaksanaan Kerja Praktik di PT.Bintang Pratama Globalindo 

adalah sebagai berikut : 

1. Agar  mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aplikasi ilmu yang 

telah didapat selama perkuliahan.  

2. Agar mahasiswa dapat memahami dengan baik ilmu penataan layout, 

branding, pemahaman brief dan desain secara terarah. 

3. Agar mahasiswa dapat mendapat pengalaman dan bayangan akan 

pekerjaan di dunia nyata 

4. Agar mahasiswa dapat mengetahui produktivitas instansi/perusahaan. 

 

Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktik yang 

diwajibkan pada seluruh mahasiswa  program studi S1 Desain Komunikasi 

Visual Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Universitas Dinamika 

Surabaya. 

2. Sebagai penjabaran mengenai profil perusahaan, bagaimana sebuah 

perusahaan memperoleh proyek dan tindak lanjutnya, serta bagaimana 

keterlibatan penulis dalam kasus proyek yang diberikan oleh perusahaan. 

3. Menjelaskan dan menjabarkan kepada para pembaca mengenai proses 

pelaksanaan Kerja Praktik dan lingkup penulisan laporan. 
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1.5    Manfaat  

Dalam perancangan rebranding company profile PT.Bintang Pratama 

Globalindo  , manfaat yang dapat diperoleh antara lain : 

 

1.5.1    Bagi Mahasiswa 

1. Menerapkan dan mengembangkan ilmu desain yang telah diajarkan pada  

saat perkuliahan. 

2. Menambah ilmu dan pengalaman dibidang branding, desain dan industri 

kreatif. 

3. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

4. Menambah jaringan relasi. 

5. Dapat memahami setiap proses dalam pengerjaan desain. 

 

1.5.2    Bagi Instansi/Perusahaan 

1. Membantu PT.Bintang Pratama Globalindo memiliki Company Profile 

baru dengan visual yang lebih menarik atensi sekitar. 

2. Membantu meningkatkan kualitas dan citra dari client atau brand di 

PT.Bintang Pratama Globalindo 

3. Memperkuat jaringan antara perusahaan dan perguruan tinggi. 

4. Memudahkan perusahaan dalam mencari potensi di bidang desain dan 

industri kreatif.  

 

1.5.3   Bagi Akademik 

1. Dapat mengaplikasikan ilmu desain pada setiap brand di PT.Bintang 

Pratama Globalindo. 

2. Perguruan tinggi akan dikenal dan memilik image baik di dunia kerja. 

3. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai portfolio dan asset dalam dunia kerja 

nantinya. 
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1.6  Pelaksanaan 

a. Detail Perusahaan 

Nama Perusahaan   : PT.Bintang Pratama Globalindo 

       Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 

Alamat                          : Graha Bukopin Surabaya, CoHive 7th,  

Jl.Panglima Sudirman no 10-18, Surabaya  

Telepon     : Yohanes Adi Gati (+62) 81 650 8575 

E-mail     : info@bpgindo.net 

Website     : https://www.bpgindonesia.com 

Instagram    : @bp.globalindo 

 

b. Periode 

Tanggal Pelaksanaan  : 15 September s/d 15 Oktober 2021 

Waktu    : 09.00 – 17.00 (Senin – Jumat) 

 

1.7    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berikut bertujuan untuk memberikan kemudahan 

dalam memahami pembahasan pada Laporan Kerja Praktik ini, berikut sistematika 

penulisan antara lain : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, pelaksanaan (kerja praktik), dan sistematika 

penulisan Laporan Kerja Praktik. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Dalam bab ini membahas tentang profil instansi yang ditempati dalam 

pelaksanaan Kerja Praktik di Start Friday Asia Brand Consultant Surabaya, yang 

berisikan mengenai profil, logo, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi 

dan deskripsi pekerjaan dari instansi tersebut. 

 

 

https://www.bpgindonesia.com/
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BAB III LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini membahas tentang berbagai teori yang relevan dan cocok 

dengan judul Laporan Kerja Praktik ini guna menunjang penulisan Laporan Kerja 

Praktik. 

 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Dalam bab ini membahas secara detail tentang pekerjaan yang telah 

dilaksanakan pada saat Kerja Praktik di Start Friday Asia Brand Consultant 

Surabaya, yang diangkat dalam Laporan Kerja Praktik ini. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait pembahasan pada 

Laporan Kerja Praktik. Kesimpulan berisi ringkasan keseluruhan hasil dalam 

Laporan Kerja Praktik ini, sementara saran berisi beberapa masukan untuk 

permasalahan yang diangkat dalam Laporan Kerja Praktik ini 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

 2.1   Sejarah  Perusahaan 

 

PT. Bintang Pratama Globalindo berdiri pada awal tahun 2018, yang 

awalnya adalah sebuah perusahaan perorangan yang dikerjakan oleh sang pemilik 

dirumahnya, dengan perkembangan yang semakin baik, di awal tahun 2018, 

diberdirikanlah secara resmi perusahaan ini di gedung Graha SA, Lt 5, kota 

Surabaya, dengan adanya berbagai relasi dan koneksi pada perusahaan perusahaan 

pelayaran sebelumnya dikarenakan sang owner. Yohanes Adi Gati, memang telah 

lama menggeluti dunia Freight Forwarding, membuat perusahaan ini melebarkan 

sayap dan menambahkan beberapa pegawai, hingga kini di tahun 2022 berpindah di 

Graha Bukopin Surabaya, Cohive 7th, jalan Panglima Surdirman no 10 – 18 kota 

Surabaya. 

 

2.2     Profil Perusahaan 

 

 

 
 

Gambar 2. 1 Kantor PT.Bintang Pratama Globalindo  

 

        (Sumber : http:kabarpropert.com, 2020) 
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BP Globalindo adalah solusi pengiriman internasional dan perusahaan 

pialang bea cukai resmi. Di perusahaan ini mereka memprioritaskan kenyamanan  

dan keamanan klien dalam bekerja sama dengan kami, terbukti dari Asia hingga 

Eropa, sebuah perusahaan penyedia jasa Freight Forwarding ,pengiriman berupa 

komoditas maupun barang dalam negri maupun luar negri, sebagai pihak tengah 

antara pengirim, dengan perusahaan perusahaan ekspedisi sekala besar, kegiatan 

export import merupakan hal yang berkaitan dengan perusahaan ini, melalui darat, 

laut maupun udara, 

 

Berikut merupakan visi misi utama dalam perusahaan ini : 

 Mencerahkan persyaratan khusus bea cukai, cukai Indonesia & peraturan 

transportasi internasional 

 Bekerja dengan standar etika dan menunjukkan kejujuran dan keadilan 

 Meningkatkan pekerjaan kami untuk pekerjaan yang sangat baik dan 

kualitas layanan tingkat berikutnya 

  Beroperasi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pekerjaan 

kami 

 

Nama Perusahaan   : PT.Bintang Pratama Globalindo 

Alamat   : Graha Bukopin Surabaya, CoHive 7th, Jl.             

Panglima Sudirman no 10-18, Surabaya, Jawa Timur 

Telepon   : (+62) 81 650 8575 

E-mail    : info@bpgindo.net 

Website   : https://www.bpgindonesia.com 

Tanggal Pelaksanaan  : 15 September s/d 11 Oktober 2021 

Waktu    : 09.00 – 17.00 (Senin – Jumat) 
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2.3    Visi, Misi dan Value 

 

1.  Visi 

Menjadi perusahaan jasa Freight Forwading yang paling terbaik dan 

mengesankan di seluruh pasar Asia maupun Dunia 

2. Misi 

a. Menciptakan strategi yang berfokus pada klien dengan menggunakan fitur 

booking melalui website dengan mudah, manfaat yang rasional dan 

hubungan emosional yang baik. 

b. Memberikan sebuah kepribadian yang unik, ciri khas dan gaya dalam 

sebuah brand sebagai pembeda dari brand lainnya. 

3.   Value 

a. Menjadi Memahami Perubahan Pasar. 

b. Melayani Klien dengan Penuh Semangat 

c. Berusaha Keras untuk Keunggulan. 

 

2.4      Logo Perusahaan 

 

    

 

Gambar 2. 2 Logo PT. Bintang Globalindo 

 

         (Sumber: Database PT.Bintang Pratama Globalindo, 2018) 
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2.5     Lokasi PT. Bintang Pratama Globalindo 

 

 

 
 

 

Gambar 2. 3 Lokasi PT.Bintang Pratama Globalindo 

 

           (Sumber : www.kfmapasia.com, 2021) 
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2.6     Struktur Organisasi 

Berikut ini merupakan susunan struktur organisasi PT. Bintang Pratama 

Globalindo 

 

Struktur Organisasi 

PT.Bintang Pratama Globalindo 

 

 

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi pada 

 PT.Bintang Pratama Globalindo 

 

         (Sumber : Database PT.Bintang Pratama Globalindo, 2021) 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1    Branding 

Menurut Swasty (2016), branding adalah suatu program yang 

mengkhususkan atau memfokuskan dan memproyeksikan nilai-nilai merek. 

Program ini meliputi penciptaan perbedaan antara produk dan pelanggan dalam 

proses pengambilan keputusan pembeli serta pemberian nilai-nilai pada 

perusahaan. Jadi branding merupakan keseluruhan proses dalam memilih unsur, 

nilai hingga janji apa yang dimiliki oleh suatu entitas (produk, jasa, perusahaan. 

Branding adalah proses disiplin yang digunakan untuk membangun kesadaran dan 

memperluas loyalitas pelanggan. 

 

3.2    Rebranding 

Redesign brand atau rebranding biasanya dibutuhkan ketika perusahaan 

tersebut berkembang, berubah haluan, atau sekadar memperbarui atau mengangkat 

citra perusahaan. Salah satu perusahaan yang sering kita amati dalam memperbarui 

desain logonya adalah Starbucks. 

 

Menurut Muzelec (2013), istilah rebranding digunakan untuk 

menjelaskan tiga peristiwa penting, yaitu perubahan nama, perubahan merek 

secara estetika, ataupun reposisioning merek. Berdasarkan definisi diatas bahwa 

rebranding merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan, produk ataupun 

jasa, dalam rangka merubah citra perusahaan, produk dan jasa dengan cara 

merubah nama, merek ataupun merubah reposisioning agar dapat 

membedakannya dengan pesaing. 

 

3.3    Brand Image/Citra 

Menurut Wirani Swasty (2016) untuk menciptakan citra merek yang 

positif diperlukan pengembangan kesadaran merek telah cukup dibangun, pemasar 

dapat lebih menekankan pada bagaimana membentuk citra merek. Menciptakan 

citra merek yang positif dapat melalui program pemasaran yang menghubungkan 
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asosiasi yang kuat, menguntungkan dan unik untuk menanamkan merek dalam 

memori. Asosiasi merek dapat berupa atribut atau manfaat merek. Atribut merek 

adalah fitur-fitur deskriptif yang mencirikan suatu produk atau jasa. Manfaat merek 

adalah nilai personal dan makna yang menempel pada atribut produk atau jasa. Hal 

ini berarti bahwa pelanggan dapat membentuk asosiasi merek dalam berbagai cara 

selain kegiatan pemasaran. Beberapa diantaranya dari pengalaman langsung; 

berselancar online; melalui informasi dari sumber komersial maupun consumer 

reports serta kekuatan word of mouth. Brand image atau citra merek adalah persepsi 

pelanggan yang tercermin dari asosiasi merek yang diadakan di memori pelanggan 

 

3.4    Company Profile 

Company Profile berasal dari duka kata yang memiliki pengertian berbeda 

tertapi saling berkaitan, yaitu “company” dan “profile”. Dimana kata tersebut 

diartikan berdasarkan kamus (Eshols, 1992) Company sendiri merupakan 

perusahaan, maskapai, fima, perseroan, persekutuan, kompi, rombongan, 

Sedangkan “Profile” merupakan wujud, tampang, tanampang, dan riwayat. 

 

Menurut Agustrijanto (2001)  companhy profile atau profile perusahaan 

yaitu gambaran umum mengenai diri suatu perusahaan yang hendak melakukan 

serangkaian promosi terpadu melaui sebuah buku, jadi  Company Profile ini 

merupakan suatu wujud identitas suatu perusahaan yang dibentuk dan dikemas 

secara menarik dalam tujuan mempromosikan dan meningkatkan atensi sekitar dan 

value perusahaan tersebut agar memiliki awearness yang lebih baik serta relevan 

dalam perkembangan zaman. Tentunya dalam Company Profile terdiri dari 

beberapa unsur desig terkait seni menulis atau Typografi, warna, bentuk serta 

elemen elemen design lainya. 

 

Dalam Company Profile dijelaskan juga beberapa hal terkait identitas 

perusahaan, tujuan, kelebihan serta history perusahaan tersebut, dengan demikian 

orang awam yang membaca akan lebih paham dan tertarik dengan perusahaan 

tersebut, dibantu oleh perkembangan media sosial yang ada beberapa hal sangat 
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membantu pembentukan identitas suatu perusahaan, antara lain Website, Linktree, 

Instagram, Youtube, TikTok, dan lain lain 

 

3.5   Sketsa 

Sketsa adalah sebuah proses pembuatan sebuah gambar dengan durasi 

waktu yang relatif cepat. Proses sketsa ini seringkali digunakan para desainer atau 

seniman sebagai perancangan dalam membuat sebuah karya. Kadang kala sketsa 

juga sudah menjadi hasil jadi tergantung dari desainer atau seniman yang 

mengolahnya sedemikian rupa. 

 

Jika sketsa (sketch) dibuat dengan waktu yang relatif cepat dengan garis-

garis yang sederhana dan efisien tanpa penggunaan detail, maka gambar (drawing) 

merupakan sebuah karya seni yang mempresentasikan suatu objek secara detail, 

dengan media pensil, pena, dsb (Pangarso, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

       (Sumber : Kumpulan Sketsa Henk,2018) 

 

3.6 Desain 

Desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata 

hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya. Desain adalah salah 

satu manifestasi kebudayaan yang berwujud, desain adalah produk dari nilai-nilai 

yang berlaku pada kurun waktu tertentu (Sunarya, 2001). 

Dalam desain, tidak lepas dari konsep desain yang logis, yang didasarkan 

pada sebuah rumus dan teori yang membatasinya agar desain yang dibuat menjadi 

lebih terarah dan maksimal. 

 

Gambar 3. 1 Sketsa Henk Ngantung, Membatik 



15 

 

 

 

3.6.1       Unsur-unsur Desain 

  

Ada beberapa hal penting dalam membuat sebuah desain untuk 

menghasilkan kombinasi desain yang menarik, komunikatif, informatif dan 

mudah dipahami. Beberapa hal penting tersebut disebut dengan unsur-unsur 

desain. 

Kusrianto, (2007:30) berpendapat bahwa untuk dapat mewujudkan 

suatu tampilan visual, ada beberapa unsur yang harus ada beberapa unsur yang 

harus diperhatikan. Berikut penjelasan dari beberapa unsur desain : 

 

1.   Titik 

Titik adalah salah satu elemen visual yang bentuknya relatif kecil, 

sehingga dimensi memanjang atau melebarnya dianggap seperti tidak ada 

artinya. Titik cenderung disajikan sebagai bentuk kelompok yang bervariasi 

dalam jumlah, susunan, dan bentuk kepadatan tertentu. 

 

2. Garis 

Garis merupakan sebuah unsur desain yang merupakan rapatan dari 

sekelompok titik yang berurut dan runtut, baik berdiri sebagai elemen utama 

maupun bagian dari (aksen) komunikasi.  

Garis merupakan hasil goresan yang nyata dan batas limit suatu benda, 

rangkaian masa dan warna. Berbagai macam garis dari panjang, pendek, tipis, 

tebal,lurus, patah-patah, horisontal, vertikal, melengkung dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : idseducation.co) 

Gambar 3. 2 Unsur Desain : Garis 
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3.   Bentuk 

Bentuk merupakan sebuah unsur desain yang merupakan bertemunya titik 

awal garis dengan titik akhir garis sehingga membentuk suatu bidang. Bentuk 

berperan untuk memaksimalkan karakter/kesan yang ingin dicapai dalam desain. 

Ada dua macam bentuk dasar dalam desain, yaitu: bentuk geometrik dan 

bentuk organik. Bentuk geometris lebih formal karena beraturan seperti circle, 

rectangle, triangle dan lain sebagainya, sementara bentuk organis lebih fleksibel 

karena tidak beraturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (Sumber : Sanyoto, 2010, ) 

4. Ruang 

Ruang merupakan sebuah unsur desain yang dihadirkan dengan adanya 

berbagai bentuk. Pembagian bentuk atau jarak antar objek berunsur titik, garis, 

bidang, dan warna. Ruang lebih mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga 

ruang dapat dibagi dua, yaitu ruang nyata dan semu. Keberadaan ruang sebagai 

salah satu unsur visual sebenarnya tidak dapat diraba tetapi dapat dimengerti. 

 

5. Warna 

Warna merupakan unsur penting dalam obyek desain. Dengan warna 

sebuah brand dapat menampilkan identitas atau citra yang ingin disampaikan. Ada 

Gambar 3. 3 Unsur Desain : Bentuk 
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banyak sekali makna dari setiap warna yang mengartikan sebuah perasaan dan 

pesan tertentu.  

Warna merupakan salah satu elemen yang dapat menarik perhatian, 

meningkatkan mood, menggambarkan citra sebuah perusahaan, dan lainnya 

(Anggraini & Nathalia, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Bahan Ajar, Pengantar Desain 

Grafis ©2016) 

 

6. Tekstur 

Tekstur adalah sebuah karakteristik atau representasi dari suatu permukaan 

objek tertentu. Banyak sekali tipe dari sebuah tekstur objek seperti licin, pudar, 

halus, kasar, lembut, berbulu dan lain sebagainya. Tekstur menjadi salah satu unsur 

desain yang paling unik karena dapat dirasakan dengan dua proses penginderaan 

sekaligus, yaitu visual (indera penglihatan) dan juga rasa (indera peraba). 

Gambar 3. 4 Unsur Desain : Warna 
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3.6.2    Prinsip-prinsip Desain 

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat desain seperti 

rules dan kaidah, hal tersebut biasa dinamakan dengan prinsip desain. Beberapa 

prinsip dalam desain dituangkan dalam satu kesatuan komposisi. 

Pada dasarnya, komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian 

menjadi suatu bentuk yang serasi. Sebagai pedoman dasar, komposisi mampu 

mencapai rancangan bentuk abstrak, alamiah, non objektif, ornamental, ataupun 

struktural. Terdapat 4 prinsip dalam desain, antara lain : 

 

1. Keseimbangan 

Keseimbangan atau balance merupakan prinsip dalam komposisi yang 

menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan 

unsur-unsur rupa. Faktor yang mendukung keseimbangan yaitu posisi atau 

penempatan, proporsi, kualitas, dan arah dari unsur-unsur pendukungnya. 

Menurut (Kusrianto, 2007 : 38) keseimbangan dibagi dalam dua macam, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Simetris/symmetric (berkesan statis) 

Penyusunan unsur desain terbagi sama berat antara bagian kanan dengan 

kiri, atas dengan bawah, atau terbagi dengan setara. 

b) Asimetris/asymmetric (berkesan dinamis) 

Penyusunan unsur desain terbagi tidak sama berat antara bagian kanan 

dengan kiri, atas dengan bawah, karena berupaya menciptakan penekanan 

dalam sebuah tampilan visual, namun tetap memberikan kesan seimbang. 

 

2. Irama 

Irama atau ritme adalah penyusunan unsur-unsur dengan mengikuti suatu 

pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. 

Penataannya dapat dilakukan dengan mengadakan pengulangan maupun pergantian 

secara teratur. 

Dalam hal desain, irama ini berupa repetisi atau variasi. Repetisi 

merupakan irama dengan pengulangan unsur desain yang dibuat sama dan 



19 

 

 

 

konsisten, sedangkan variasi merupakan irama dengan pengulangan unsur desain 

yang disertai beberapa perubahan seperti bentuk, ukuran, atau posisi. 

 

3. Proporsi 

Proporsi  merupakan  salah  satu  prinsip   yang  menentukan baik dan 

tidaknya suatu komposisi dalam mewujudkan bentuk, bisa merupakan 

perbandingan ukuran, perbandingan posisi, ataupun perbandingan ruang yang 

berelasi dengan satuan ukuran: panjang, lebar, dan tinggi. 

 

4. Kesatuan 

Kesatuan atau unity adalah gabungan dari beberapa unsur desain dengan 

memperhatikan keseimbangan, irama, proporsi, dan semuanya dalam suatu 

komposisi yang utuh. Segala hal yang membentuk suatu desain harus saling terkait 

satu sama lain sehingga terbentuk kesan suatu kesatuan (hubungan antara unsur satu 

dengan yang lainnya sebagai suatu bentuk yang tak dapat dipisahkan). 

 

3.7    Logo 

Menurut Adi Rustianto dalam buku (Pengantar Desain Komunikasi 

Visual, 2009) Logo atau tanda gambar merupakan identitas yang dipergunakan 

untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan ataupun 

organisasi. Logotype atau tanda kata merupakan nama lengkap perusahaan,produk 

yang tampil dalam bentuk tulisan yang khusus untuk menggambarkan ciri khas 

secara komersil. 

  Ciri-ciri logo yang efektif yaitu memiliki ciri sebagai berikut: 

 Memiliki sifat unik. Tidak murip dengan logo lain sehingga orang tidak 

bingung karena logo mirip desain lain yang sudah ada. 

  Memiliki sifat yang fungsional sehingga dapat dipasang atau digunakan 

dalamberbagai macam keperluan, misalnya logo dapat dicetak berwarna, 

tetapi bila diperlukan dapat dicetak dengan hitam putih saja. Dapat di 

reproduksi dalam ukuran kecil, tetapi jika perlu juga masih bagus jika 

diperbesar 100 kali.Dapat dipasang pada berbagai material dari kertas, 
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kain, logam, serta permukaan barang (gelas, pulpen, bola, dsb) tampa 

terjadi distorsi yang berarti terhadap bentuk logo. 

 Bentuk logo mengikuti kaidah-kaidah dasar desain (misalnya bidang, 

warna,bentuk, konsistensi, dan kejelasan). 

 Mampu mempresentasikan suatu perusahaan, lembaga atau suatu produk. 

 

 

 

3.8   Typography 

Menurut Kusrianto (2010) sebelum era digital, typography adalah ilmu 

atau skill yang berkaitan dengan profesi penata aksara di percetakan maupun 

seniman seniman yang bekerja di perusahaan pembuatan aksara (disebut type 

foundry).  

Menurut Surianto Rustan (2010), typography dibagi ke dalam 3 macam, 

yaitu kelompok huruf, spasi huruf, dan ukuran huruf. 

 

1. Kelompok Huruf 

a) Serif 

Serif merupakan jenis kelompok huruf yang memiliki kesan formal, 

elegan, dan rapi, serta bentuk garisan huruf dengan ujung meruncing dan 

memiliki ketebalan atau ketipisan garis yang menonjol. 

b) Sans Serif 

Sans Serif merupakan jenis kelompok huruf yang memiliki kesan kuat, 

stabil, dan tegas dengan bentuk garisan huruf yang sama tebal. 

c) Script 

Script merupakan jenis kelompok huruf yang memiliki kesan akrab, 

berirama, dan indah dengan bentuk garisan serupa dengan tulisan buatan 

tangan. 

 

2.   Spasi Huruf 

Penggunaan spasi pada huruf berperan penting dalam penyusunan 

typography untuk meningkatkan daya baca suatu kalimat atau susunan huruf. Spasi 
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akan mempertimbangkan toleransi tata letak antar huruf suatu kalimat agar 

memiliki proposi sehingga mudah dibaca. 

 

3. Ukuran Huruf 

Ukuran suatu huruf umumnya ditentukan atas dasar jenis paragraf dan 

ukuran ruang serta target pembaca. Penentuan yang tepat ditujukan untuk 

kemudahan dalam menyampaikan pesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Sumber : jagodesain.com, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 . Cara Pemakaian Typography 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1  Pengumpulan Data 

PT. Bintang Pratama Globalindo adalah sebuah instansi yang selalu 

bersaing ketat dengan perusahaan perusahaan jasa penyedia Freight Forwading, 

baik dalam negri maupun luar negri, dengan persaingan global yang ada, visual 

dan isi yang akan dikonsumsi calon Customer harus menarik, terkesan 

profesional dan tentunya mudah dimengerti, maka dari itu Company Profile 

merupakan suatu elemen penting pada perusahaan tersebut untuk menjelaskan 

identitas dan meyakinkan calon Customer yang ingin menggunakan jasa PT. BP 

Globalindo ini,  

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengumpulan data 

antara lain : 

4.1.1  Observasi Langsung 

Kegiatan observasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara 

seperti berdiskusi secara daring maupun secara langsung. Tujuan utama 

dilakukan observasi sebagai cara untuk menggali permasalahan dan 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan.  

Biasanya observasi ini dilakukan dengan wawancara, melakukan 

peninjauan, mengambil gambar, mengukur objek yang dibutuhkan dan riset 

dengan internet. Setelah data terkumpul maka akan berlanjut pada proses 

penelaah data di PT. Bintang Pratama Globalindo 

 

4.1.2    Telaah Literatur 

Pada proses penelaah ini, dilakukan oleh beberapa orang dalam PT. 

Bintang Pratama Globalindo ,baik Art Director dan juga Owner saling berdiskusi 

menemukan sebuah solusi dan perancangan brief.  

Brief dibuat oleh Owner dengan tujuan untuk menentukan konsep, 

memberikan rules dan membantu Art Director lebih mudah dalam pengerjaan 
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desain untuk Company Profile dan Redesign Visual Logo PT. Bintang Pratama 

Globalindo. 

4.2 Brief 

Pada tahapan brief, Desainer membuat dan penjelasan yang sangat 

singkat dan tidak banyak memberikan aturan maupun panduan untuk acuan 

pembuatan desain. 

Desainer dibebaskan membuat desain secara kreatif namun harus 

memperhatikan beberapa hal, yaitu : 

a) Konsep logo dengan menggunakan bentuk lingkaran, sebagai 

visualiasasi perdagangan dan proses Export dan Import, perputaran,  

jumlah 9 sisi 

b) Memberikan beberapa elemen visual seperti logo, pattern dan warna 

(color palette) cenderung Gold agar terkesan luxury 

c)  Redesign Company Profile : 

- Nuansa soft dan exclusive, cenderung menggunakan warna cream, dan 

pattern marbels 

- Menggunakan bahasa Inggris 

 

4.3 Penentuan Konsep 

Tahap penentuan konsep ini masih berkaitan dengan tahap brief. Hal ini 

dikarenakan tahap penentuan konsep merupakan tahap perwujudan atau tahap 

merealisasikan beberapa aturan yang ada di tahap brief. Pada tahap ini penggunaan 

flat design pada company profile dapat terealisasikan dalam batasan brief. 

 

4.4 Pengumpulan Referensi 

Pada tahap pengumpulan referensi ini, aktivitas yang dilakukan adalah 

mencari beberapa jenis desain, ornamen dan juga ilustrasi yang sesuai dengan tema 

yang ditentukan melalui brief, Adanya tahap ini bertujuan mempermudah dalam 

mengerjakan sebuah desain dan juga mempercepat dalam pengerjaan. Hasil 

referensi dari company profile lama, yang berisikan data data dan informasi akan 

dikembangkan kembali sehingga terbentuk hasil jadi yang memiliki visualisasi 
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menarik. Sehingga dapat menarik perhatian dan meningkatkan kualitas serta daya 

beli dari PT. Bintang Pratama Globalindo. 

 

4.5 Software yang digunakan 

4.5.1   Adobe Illustrator 2020 

 

 

 

Gambar 4. 1 Logo Adobe Illustrator 2020 

 

(Sumber : Go, N2021) 

 

Pada proses pembuatan sebuah desain tak luput dari berbagai aplikasi atau 

software yang akan membantu mewujudkan karya tersebut. Pada pembuatan 

compro dan redesign logo ini, penulis menggunakan software Adobe Illustrator 

2020. Karena software ini sangat layak digunakan untuk membuat desain compro 

dan logo, Adobe Illustrator adalah software editor desain grafis berbasis vektor 

yang banyak digunakan oleh para desainer terkenal. Logo merupakan lambang 

penting yang digunakan untuk sebagai ikon lebel profil. Adobe Illustrator 2020 

memiliki banyak sekali tools dan fitur yang dapat digunakan dalam pembuatan 

desain. 

 

4.6 Proses Pembuatan Desain 

Berikut adalah beberapa proses yang dilalui oleh penulis dalam 

perancangan ilustrasi media sosial brand Bunda Esti di Start Friday Asia Brand 

Consultant Surabaya. 
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1. Pembuatan Sketsa Manual  

 

 

 

Gambar 4. 2 Sketsa Manual Logo 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

 

 

Gambar 4. 3 Sketsa Manual Company Profile 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Langkah pertama dalam perancangan logo dan company profile PT. 

Bintang Pratama Globalindo ini adalah sketsa manual dengan menggunakan media 

kertas di sketchbook berukuran A5 dan alat tulis seperti pensil 2B dan penghapus. 

Kemudian foto hasil sketsa dengan kamera handphone. Adanya proses sketsa 

manual ini agar mempermudah dalam pembuatan digital serta memberikan 

gambaran kasar dari bentuk logo kepada client. 

 

2. Memasukkan Sketsa pada Lembar Kerja Desain Baru 

Proses selanjutnya adalah memasukkan hasil foto sketsa manual ke dalam 

lembar kerja baru (new artboards) dengan menggunakan software Adobe Illustrator 

2020 untuk proses pengerjaan desain digital. 

 

 

 

Gambar 4. 4 Memasukkan Sketsa pada Lembar Kerja Desain 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

Pada tahapan ini hasil sketsa yang telah mendapatkan asistensi dari ketua 

tim desain maka akan diatur pada lembar kerja desain baru di Adobe Illustrator 

2020 dengan ukuran 1:1. Ditata sesuai keinginan, mengatur proporsi dan komposisi. 

Kemudian opacity dari gambar sedikit diturunkan menjadi 50-75%, lalu ditekan 

tombol kunci (key) pada layer agar gambar sketsa tidak dapat diubah-ubah. 
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3. Proses Digitalisasi Sketsa Manual 

 

 

 

Gambar 4. 5 Proses Digitalisasi 

 

    (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

Colour Pallete 

 

 

Gambar 4. 6 Colour Pallete 

 

     (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

Golden, perpaduan antara warna dark brown. yellow, dan soft brown, 

menghasilkan efek ke emasan ketika di blending menjadi kesatuan warna, 

menghasilkan warna yang mempunai kesan luxury dan exclusive seperti yang di 

inginkan owner pada brief yang telah diajukan . 

 

Typography 

 

 

Gambar 4. 7 Typography 

 

     (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Menggunakan font bejenis Segoe UI Emoji, dibagi menjadi dua baris, 

yang pertama dengan font spacing 150, dan baris ke dua dengan spacing 250, 

typography ini menggunakan warna yang sama dengan warna logo, yaitu gold, 

menyesuaikan keinginan owner. 

Setelah sketsa yang telah disetujui dan dimasukkan kedalam lembar kerja 

desain baru, kemudian masuk pada peoses digitalisasi di Adobe Illustrator 2020. 

Pada tahapan ini, menggunakan hasil dari observasi yaitu dengan menggunakan 

color palette baru yang menjadi pilihan owner pada brief dan melalui proses 

assitensi. 

Pada tahapan inilah yang memakan waktu yang cukup lama, karena 

menggabungkan beberapa goresan warna menjadi satu harus mendapatkan tekstur 

yang halus dan hasil yang maksimal agar terkesan rapi. 

 

4. Final Desain Logo 

 

 

 

Gambar 4. 8 Logo lama PT. Bintang Pratama Globalindo 

 

(Sumber : Database Perusahaan, 2018) 
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Gambar 4. 9. Final Design logo 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

Pada tahap final desain, hasil karya dari proses desain diberikan kepada 

owner . Dalam hal ini, owner akan menilai apakah desain sudah sangat layak untuk 

di upload atau ada beberapa hal yang harus dibenahi lagi. Apabila hasil desain sudah 

baik secara keseluruhan, maka desain diserahkan kembali kepada art director, 

untuk diimplementasikan pada beberapa media, seperti company profile, stationary 

set, id card, website dan lainya. 

 

5.   Implementasi media 

 

Pada tahapan produksi ini, hasil desain akan diseleksi dan 

diimplementasikan ke beberapa media, Tampilan menjadi sebuah pertimbangan 

untuk menentukan produksi dari hasil desain. 

Peletakan yang menarik dan memiliki nilai estetika yang baik, 

mempengaruhi wajah dan value PT. Bintang Pratama Globalindo 
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Gambar 4. 10 Stationary kit 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

Sederhananya, stationary kit adalah benda-benda fungsional yang 

biasa digunakan dalam keperluan kantor, dengan nilai tambah benda-benda 

ini memuat identitas perusahaan, seperti logo, slogan, komposisi warna, dan 

hal-hal yang mencerminkan image perusahaan seperti id card dan name card. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Implementasi media Id card dan Name card 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Gambar 4. 12 Implementasi logo pada website 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

Gambar 4.12 merupakan implementasi logo pada halaman 

website PT. Bintang Pratama Globalindo,  yang berisikan beberapa info 

mengenai perusahaan tersebut, yang dapat membantu para calon 

customer lebih mengenal dan mendapatakan informasi mengenai 

pelayanan, dan contact info 
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5. Hasil Karya Final Redesain Company Profile 

 

 

Gambar 4. 13 Tampilan Halaman awal Compro 

 

     (Sumber : Olahan Penulis,2021) 

 

 

Gambar 4. 14 Tampilan Visi dan Misi PT.Bintang Pratama Globalindo 

 

        (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Jeda 

 

    (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

 

Gambar 4. 16 Tampilan Identitas PT.Bintang Pratama Globalindo 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Gambar 4. 17 Tampilan Nilai utama 

 

     (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

 

Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Spesifikasi Pengiriman jalur laut 

 

    (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Spesifikasi Pengiriman jalur udara 

 

    (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Custom Brokerage 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Gambar 4. 21 Tampilan Halaman Spesifikasi Pengiriman jalur darat 

 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Halaman Pelayanan lain 

 

    (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Gambar 4. 23 Tampilan Halaman Penutup 

 

     (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik 

dalam kurun waktu satu bulan lebih beberapa hari di PT.Bintang Pratama 

Globalindo ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1.  Memberikan pengetahuan tentang karakteristik dari sebuah perusahaan 

yang akan menjadi client. 

2. Menambah ilmu dan wawasan tentang dunia branding dan desain. 

3. Mengetahui tata cara kerja dalam berkomunikasi dengan client, 

memahami tujuan yang ingin dicapai dan komunikasi yang baik antara 

designer dengan owner 

4. Mengetahui cara membuat sebuah perancangan logo dan company profile 

sebuah brand di media sosial. 

  

5.2    Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari hasil kerja praktik di PT. 

Bintang Pratama Globalindo , antara lain sebagai berikut: 

5.2.1   Bagi Perusahaan 

1.   Diharapkan kerjasama antara universitas dengan perusahaan. 

2. Lebih terbuka untuk memberikan arahan dan motivasi terhadap mahasiswa 

yang melakukan kerja praktik. 

3. Pembagian jobdesk lebih spesifik agar tidak tercampur antara jobdesk yang 

satu dengan yang lainnya. 

 

5.2.2    Bagi Mahasiswa 

1. Menjaga nama baik universitas dengan menunjukkan attitude yang baik, 

sopan dan mematuhi peraturan di perusahaan. 

2. Lebih aktif dan memiliki inisiatif sendiri, tanpa menunggu perintah. 

3. Bekerja sama dengan baik dengan seluruh pegawai perusahaan. 
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