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SARI 

Jannah, Lu‟lu‟ul. 2012. Redesain Logo dan Aplikasinya dalam Corporate Identity 

Mebel “UD Gangsar Jati”. Tugas Akhir. Jurusan Seni Rupa. Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I : Drs. Sudarmono, M.Si 

dan Dosen Pembimbing II : Rahina Nugrahani, S. Sn. M. Ds. 

 

Kata Kunci : Redesain, Corporate Identity, Mebel 

 

 Dalam era globalisasi dan berkembangnya pasar, banyak perusahaan 

bersaing untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produknya. Salah 

satu cara untuk bersaing dan bertahan di dalam pasar yang terus berkembang ini 

adalah dengan menciptakan suatu image dan identitas grafis melalui corporate 

identity.“UD Gangsar Jati” merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mebel 

di Tegal. Perancangan konsep redesain dan aplikasi corporate identity “UD 

Gangsar Jati” harus mampu mengubah dan memperbaiki citra perusahaan agar 

lebih baik. Tujuan Tugas Akhir ini adalah (1) Memvisualisasikan ide dan 

kreativitas penulis dalam merancang logo dan corporate identity sebagai bentuk 

karya komunikasi visual. (2) Menawarkan desain logo baru dan aset komunikasi 

visual lainnya sebagai media promosi yang dapat digunakan oleh pihak “UD 

Gangsar Jati” sehingga dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat umum. 

 Dalam proses redesain logo dan aplikasi corporate identity digunakan 

unsur dan prinsip desain untuk menghasilkan desain yang baik. Pengumpulan data 

meliputi observasi, wawancara tanya jawab dengan pemilik perusahaan, studi 

pustaka, dan analisis data dengan analisis SWOT untuk meningkatkan citra 

perusahaan dengan perbaikan dan pembenahan untuk mengenalkan logo baru 

perusahaan melalui berbagai media komunikasi visual terutama media cetak agar 

lebih dikenal oleh masyarakat. 

 Pembuatan Tugas Akhir ini menggunakan program software CorelDraw 

X4 karena program tersebut memiliki kemampuan dalam membuat logo, yang 

berbasis vektor. Adapun Adobe Photoshop digunakan untuk mengedit gambar 

atau foto berbasis bitmap.  

 Hasil perancangan ini adalah dihasilkannya logo baru “UD Gangsar Jati” 

beserta  aplikasinya yang berupa: (1) Redesain logo, (2) Corporate Signature 

(baju karyawan), (3) Stationery (kartu nama, nota, kuitansi, dan stempel), (4) 

Merchandise (mug, jam dinding, asbak, gantungan kunci, dan pin). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang Pemilihan Tema dan Karya 

 1.1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Dalam era globalisasi ini dan dengan berkembangnya pasar banyak 

perusahaan bersaing untuk menarik perhatian konsumennya agar membeli 

produknya. Salah satu cara untuk bertahan dalam pasar yang terus 

berkembang ini adalah dengan menciptakan image dan identitas grafis. 

Banyak perusahaan besar yang menyadari akan pentingnya menciptakan dan 

mempertahankan sebuah identitas grafis yang kuat dan mantap. Seiring 

perkembangan zaman banyak perusahaan yang memproduksi produk-produk 

yang sama dan bersaing dalam pangsa pasar yang luas, hingga identitas grafis 

diperlukan sebagai sebuah ciri yang menonjol dari sebuah perusahaan atau 

produk.  

Dalam situasi persaingan yang ketat perlu dilakukan upaya 

mempertahankan volume penjualan dan penguasaan pasar yang telah dicapai, 

produsen semakin menyadari perlunya strategi pemasaran yang bukan hanya 

didasarkan pada kebutuhan konsumen, tetapi juga para pesaing yang 

mengincar sasaran konsumen yang sama, perusahaan perlu mengantisipasi 

berbagai peluang dan hambatan dalam kegiatan pemasaran. 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha mebel yang 

dibuat sendiri yang kemudian dijual di Kabupaten Tegal adalah usaha dagang 
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(UD) Gangsar Jati yang berlokasi di depan SDN Pegirikan, Talang, Slawi, 

Tegal. Dalam persaingan bisnis bidang usaha mebel dan kusen dibutuhkan 

strategi promosi yang bagus dan pengembangan citra dari sebuah brand 

(merek) produk  yang kesemuanya tidak terlepas dari seorang desainer. Di 

samping dari kualitas kayu dan kerapian dalam pembuatan mebel dalam 

proses produksi, desain yang menarik juga akan menarik perhatian 

konsumen.  

Sebagai usaha yang bergerak di bidang pembuatan mebel (furniture) 

banyak kendala yang dihadapi “UD Gangsar Jati”. “UD Gangsar Jati” belum 

bisa memantapkan citra konsumen serta kurangnya kegiatan promosi untuk 

memperkuat citra jasa mebel. Usaha mebel ini sudah memiliki logo, akan 

tetapi logo tersebut kurang berfungsi dengan baik dalam proses komunikasi 

pada kegiatan promosi terhadap produk yang mereka jalankan selama ini. Hal 

ini dikarenakan kurangnya perhatian pemilik “UD Gangsar Jati” terhadap 

pentingnya logo sebagai salah satu bagian dari corporate identity dalam suatu 

perusahaan. Untuk itu diperlukan perancangan logo baru, corporate identity, 

serta media promosi yang berhubungan dengan corporate “UD Gangsar Jati” 

sangatlah penting sebagai identifikasi dan untuk menampilkan citra yang baik 

sesuai dengan harapan pemilik perusahaan. 

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan redesain 

logo dan aplikasinya dalam corporate identity sebagai salah satu bentuk 

promosi perusahaan kepada konsumen. 
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1.1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Sebuah pesan dapat diterima dengan baik oleh target audience jika 

media yang digunakan merupakan media yang sudah akrab di masyarakat 

luas. Dalam pemasaran, sebuah identitas perusahaan adalah pesona dari 

sebuah perusahaan yang dirancang agar sesuai dengan tujuan bisnis guna 

mengenalkan identitas perusahaan dan menyebarkan citra.  

Salah satu bentuk pemasaran yang saat ini sudah sangat akrab adalah 

logo. Setiap hari kita selalu melihat dan tidak pernah menyadari banyak sekali 

logo di sekitar kita. Mulai dari baju yang kita pakai, sepatu, kaos kaki, jam 

tangan, dompet, kacamata, dan lain-lain. Di sini logo sangat dibutuhkan untuk 

mengenalkan identitas dan menyebarkan citra perusahaan sekaligus 

membantu konsumen untuk mengenali produk yang dicari.  

Logo bukan sekedar lagi tanda atau merek dagang, melainkan sudah 

menjadi senjata bisnis. Bahkan logo menjadi sudah menjadi kebutuhan bagi 

setiap perusahaan yang ingin dikenal publik. Logo harus dapat 

mengidentifikasi perusahaan, mampu memberikan kepercayaan dalam waktu 

singkat, mudah diingat, dan mengesankan. Perancangan ulang logo 

perusahaan ini dilakukan sebagai bentuk dari perbaikan citra perusahaan agar 

lebih baik dan permintaan pemilik perusahaan agar lebih mendapatkan 

kepercayaan dari konsumen. 

Kemudian logo, maskot, slogan, label atau etiket merupakan bagian 

dari corporate identity. Dalam hal ini logo merupakan jenis corporate identity 

yang sudah sangat akrab dengan khalayak sasaran. Sehingga dalam proses 
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redesain dan pembuatan corporate identity “UD Gangsar Jati” ini menjadi 

pilihannya. 

Corporate identity merupakan simbol yang paling mudah untuk 

mengidentifikasi sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan tidak segan-

segan mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah, bahkan hingga miliaran rupiah 

hanya untuk pemesanan logo sebuah perusahaannya. Oleh karena itu, 

corporate identity tidak bisa sembarang dibuat. Sebab, di dalamnya 

dibutuhkan riset yang mendalam mengenai perusahaan untuk hasil sentuhan 

desain yang sempurna, baik dari aspek warna, huruf, bentuk maupun 

penyesuaian dengan jenis perusahaannya. Jadi, membuat corporate identity 

ini memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Pembuatan corporate identity 

meliputi desain logo, kartu nama, kop surat, amplop surat, stempel, brosur, 

dan pernak-pernik pendukung promosi seperti merchandise. 

1.1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup difokuskan pada redesain logo dan aplikasinya 

terhadap media komunikasi visual “UD Gangsar Jati”, dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

1.1.3.1 Redesain logo perusahaan agar terlihat lebih dinamis, mulai 

dari tipografi, warna, dan citra agar bisa memunculkan 

karakteristik dari “UD Gangsar Jati”. 

1.1.3.2 Corporate signature yang diterapkan pada baju karyawan 

untuk mencerminkan citra dan identitas perusahaan. 
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1.1.3.3 Stationery yang diterapkan pada kartu nama, kop surat, amplop 

surat, nota, kuitansi, dan stempel sebagai penjelas bahwa 

perusahaan ini benar-benar ada. 

1.1.3.4 Merchandise yang terdiri dari mug, jam dinding, asbak, 

gantungan kunci ,dan pin yang diberikan kepada konsumen 

sebagai souvenir saat membeli produk dari “UD Gangsar Jati”. 

1.1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari pembuatan karya desain corporate identity mebel “UD 

Gangsar Jati” sebagai media promosi, selain untuk memenuhi persyaratan 

akademis, juga bertujuan : 

1.1.4.1 Memvisualisasikan ide dan kreativitas penulis dalam 

merancang logo dan corporate identity sebagai bentuk karya 

komunikasi visual. 

1.1.4.2 Menawarkan desain logo baru dan corporate idenity yang 

dapat digunakan oleh pihak “UD Gangsar Jati” sehingga dapat 

dikenal dan diketahui oleh masyarakat umum. 

1.1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang dapat diperoleh dari perancangan ini memiliki 

manfaat praktis dan teoritis. 

1.1.5.1  Manfaat Praktis : 

- Perancangan logo dan corporate identity yang berguna sebagai 

identitas perusahaan dan memberikan sebuah citra yang baik 

dan sesuai dengan visi misi ”UD Gangsar Jati”. 
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- Perancangan logo dan corporate identity ini bermanfaat sebagai 

identifikasi perusahaan dan sebagai bentuk strategi yang efektif 

untuk menambah minat konsumen terhadap produk “UD 

Gangsar Jati”. 

1.1.5.2  Manfaat teoretisnya yaitu : 

- Perancangan logo dan corporate identity bermanfaat sebagai 

rujukan dan studi mengenai corporate identity dan sebagai 

penambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa mengenai 

teori-teori dan penerapan corporate identity yang didapat dari 

perkuliahan Desain Komunikasi Visual sebagai bekal untuk 

dunia kerja.   
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

2.1  Pengertian Desain Komunikasi Visual 

 Desain berasal dari bahasa Latin designare. Dalam bahasa Inggris disebut 

design atau dalam bahasa Perancis disebut dessiner yang berarti menggambarkan 

atau dapat berarti perancangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:257) 

”disain” atau “desain” berarti 1) kerangka; 2) rancangan. Menurut Archer, desain 

adalah bidang keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang 

mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya 

ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan kebendaannya (Sachari, 

1986:23). Secara khusus, desain dikaitkan dengan konfigurasi, komposisis, arti, 

nilai, dan fenomena buatan manusia. Menurut Kusmiati (1999:3), komposisi 

dianggap sebagai suatu pengorganisasian unsur-unsur desain dengan mengikuti 

prinsip-prinsip tertentu secara ketat. 

 Sesuai dengan tuntutan seorang desainer yang selalu inovatif dalam 

berkarya, desain haruslah mempunyai nilai estetik. Estetika sangatlah erat 

kaitannya dengan desain. Sebab, unsur-unsur visual dalam sebuah desain yang  

menarik selalu mempertimbangkan adanya prinsip-prinsip desain. Unsur-unsur 

visual itu haruslah meliputi garis, ruang, bentuk, warna, tekstur, sedangkan 

prinsip-prinsip desain, meliputi, kesatuan, keseimbangan, irama, kesebandingan, 

dan dominasi.  
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 Desain biasa dikategorikan sebagi seni terapan, arsitektur, dan berbagai 

pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata “desain” bisa digunakan 

baik sebagai kata kerja maupun kata benda. Sebagai kata kerja, “desain memiliki 

arti “proses untuk membuat dan menciptakan produk baru”. Sebagai kata benda, 

“desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu 

berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata, sehingga dalam 

proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan 

berbagai aspek lainnya, yang biasanya berdasarkan data yang didapat dari riset, 

pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya.  

 Sedangkan komunikasi visual sesuai dengan kata bentuknya terdiri dari 

kata komunikasi dan visual. Menurut Susanto (1997:1) komunikasi berarti 

memberi tahu informasi. Komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan pesan 

atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksudkan dapat 

dipahami (KBBI, 2001:585 ). Selain itu, komunikasi merupakan proses dimana 

suatu ide dialihkan atau disampaikan dari sumber atau seseorang kepada suatu 

penerima atau lebih dengan meksud untuk mengubah tingkah laku mereka 

(http://www.slideshare.net/guest81e510/pengertiankomunikasi/yang diunduh pada 

tanggal 19 Februari 2012).  

 Kata visual berarti dapat dilihat dengan indera penglihatan (KBBI 

2001:1262). Menurut Poerwadarmita (1994:1142) visual artinya berdasarkan 

penglihatan, dapat dilihat, dan kelihatan. Komunikasi visual, sesuai dengan 

namanya, adalah komunikasi melalui penglihatan. Komunikasi visual adalah 

sebuah rangkaian proses penyampaian maksud atau tujuan yang bertujuan 

http://www.slideshare.net/guest81e510/pengertiankomunikasi/
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komersial ataupun non-komersial dengan penggunaan penggambaran media yang 

terbaca oleh indera penglihatan yang berkaitan dengan tanda-tanda, gambar, 

lambang, ilustrasi, warna, ataupun huruf.  

 Dewasa ini, desain komunikasi visual atau yang dahulu lebih dikenal 

dengan desain grafis diyakini sebagai sebuah karya seni rupa yang padat 

teknologi, mempunyai dampak sangat komperehensif kepada masyarakat sebagai 

khalayak sasaran. Karena keberadaannya mampu menginformasikan produk baru 

kepada audien. 

 Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mengembangkan bentuk 

bahasa komunikasi visual berupa pengolahan pesan-pesan untuk tujuan sosial atau 

komersial dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu atau 

kelompok lainnya (http://www.itb.ac.id/ yang diunduh pada tanggal 24 Januari 

2009). Desain komunikasi visual sebagai desain yang mengomunikasikan 

informasi dan pesan yang ditampilkan secara visual. Desainer berusaha 

mempengaruhi sekelompok pengamat agar khalayak sasaran memberikan respon 

positif kepada pesan visual tersebut. Oleh karena itu desain komunkasi visual 

harus komunikatif, dapat dikenal, dibaca, dan dimengerti oleh khalayak sasaran 

(http://maroeboeni.wordpress.com/2008/03/03/desain-komunikasi-visual/ yang 

diunduh pada tanggal 01 Februari 2012). 

 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa desain komunikasi visual adalah 

seni menyampaikan pesan dengan bahasa rupa yang disampaikan melalui media 

komunikasi visual untuk menginformasikan kepada audien sehingga pesan dan 

gagasan dapat diterima oleh sasarannya. 

http://www.itb.ac.id/%20yang%20diunduh%20pada%20tanggal%2024%20Januari%202009
http://www.itb.ac.id/%20yang%20diunduh%20pada%20tanggal%2024%20Januari%202009
http://www.itb.ac.id/%20yang%20diunduh%20pada%20tanggal%2024%20Januari%202009
http://maroeboeni.wordpress.com/2008/03/03/desain-komunikasi-visual/
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2.2  Unsur Desain dan Prinsip Desain 

 Tentunya supaya desain dapat dilihat bagus (sesuai maksud dan tujuan 

pembuatan), maka unsur dan prinsip pembuatan desain perlu diperhatikan. 

2.2.1 Unsur Desain 

  Unsur dalam setiap hasil karya desain grafis dan desain 

komunikasi visual terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipelajari secara 

terpisah. Pada setiap hasil karya desain pasti ada minimal satu dari unsur 

berikut. Berikut ini merupakan unsur atau elemen desain pokok sebagai 

berikut : 

2.2.1.1 Garis (Line) 

 Pengertian garis menurut Leksikon Grafika adalah benda dua 

dimensi tipis memanjang. Garis sebagai sekumpulan titik yang bila 

dideretkan maka dimensi panjangnya akan tampak menonjol dan sosoknya 

disebut dengan garis. Pentingnya garis sebagai elemen seni rupa, sudah 

terlihat sejak dahulu kala. Nenek moyang manusia jaman dulu, 

menggunakan garis ini sebagai media ekspresi seni rupa di gua-gua. 

Mereka menggunakan garis ini untuk membentuk obyek-obyek ritual 

mereka. Sebagai contoh adalah lukisan di dinding gua Lascaux di Prancis, 

Leang-leang di Sulawesi, Altamira di Spanyol dan masih banyak lainnya. 

Selain berupa lukisan, nenek moyang manusia juga menggunakan garis 

sebagai media komunikasi, seperti huruf paku peninggalan bangsa 

Phoenicia (abad 12 – 10 SM) yang berupa goresan-goresan (Hargono, 

2011). Secara sederhana, garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu 
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benda. Garis tidak memiliki kedalaman (depth), hanya memiliki ketebalan 

dan panjang. Oleh karena itu, garis disebut elemen satu dimensi. 

 Wujud garis sangat bervariasi, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai 

dengan citra yang dibutuhkan. Garis lurus mempunyai kesan kaku dan 

formal. Garis lengkung mempunyai kesan luwes dan lembut. Garis zigzag 

terkesan keras dan dinamis. Garis tak beraturan memiliki kesan fleksibel 

dan tidak formal. Garis adalah elemen visual yang yang dapat dipakai 

dimana saja dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah 

pembaca. Bisa juga dijadikan sebagi fantasi visual agar pembaca terkesan. 

 Dalam hubungannya sebagai elemen senirupa, garis memiliki 

kemampuan untuk mengungkapkan suasana. Suasana yang tercipta dari 

sebuah garis terjadi karena proses stimulasi dari bentuk-bentuk sederhana 

yang sering kita lihat di sekitar kita, yang terwakili dari bentuk garis 

tersebut (Supriyono, 2010:58).  

2.2.1.2 Bidang (Shape)  

 Segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar 

disebut bidang. Bidang dapat berupa bentuk-bentuk geometris (lingkaran, 

segitiga, segiempat, elips, setengah lingkaran, dan sebagainya) dan bentuk-

bentuk yang tidak beraturan. Bidang geometris memiliki kesan formal, 

sedangkan non-geometris memiliki kesan tidak formal, santai, dan dinamis 

(Supriyono, 2010:66). 

 Pengertian bidang dalam desain grafis tidak hanya sebatas itu saja. 

Area kosong di antara elemen-elemen dan space yang mengelilingi foto, 
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bisa pula disebut sebagai bidang. Bidang kosong (blank space) bahkan 

bisa dianggap sebagai elemen desain, seperti halnya garis, warna, bentuk, 

dan sebagainya. Pemberian ruang kosong dimaksudkan agar 

menambahkan kenyamanan baca dan menimbulkan minat atau gairah 

membaca. Secara visual, teks, dan ilustrasi yang dikelilingi bidang kosong 

akan lebih nyaman dilihat dan tampak lebih menonjol.  

2.2.1.3 Warna 

 Salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah menarik 

perhatian pengamat adalah warna. Betapa sepinya dunia grafis tanpa 

kehadiran warna. Apabila pemakaian warna kurang tepat maka dapat 

merusak citra, mengurangi nilai keterbacaan, dan bahkan dapat 

menghilangkan gairah baca. Jika dapat menggunakan warna dengan tepat 

maka, warna dapat menciptakan mood dan membuat teks lebih berbicara. 

Sebuah contoh, desain publikasi yang menggunakan warna-warna soft 

dapat menyampaikan kesan lembut, tenang, dan romantik. Warna-warna 

kuat dapat membuat kontras dapat memberikan kesan dinamis, cenderung 

meriah (Supriyono, 2010:70). 

2.2.1.4 Gelap Terang 

 Perbedaan nilai gelap terang dalam desain grafis disebut value. 

Salah satu cara untuk menciptakan kemudahan gelap terang adalah dengan 

menyusun unsur-unsur visual secara kontras gelap-terang. Kontras value 

bersifat relatif, yang dipengaruhi oleh background dan elemen-elemen di 

sekitarnya. Kontras value pada desain komunikasi visual dapat digunakan 
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untuk menonjolkan pesan atau informasi, sekaligus menciptakan citra.  

 Berdasarkan nilai gelap terangnya, warna dibagi menjadi beberapa 

tingkatan yaitu, warna paling terang (putih), sangat terang (kuning), terang 

(kuning-oranye, kuning-hijau), sedang (merah-oranye, merah, hijau, biru-

hijau), sampai ke warna gelap (ungu), dan yang paling gelap atau hitam 

(Supriyono, 2010:78-79).  

2.2.1.5 Tekstur 

 Tekstur adalah nilai raba atau halus kasarnya suatu permukaan 

benda. Jika kita meraba batu candi, dapat dirasakan adanya tekstur kasar. 

Hal ini berbeda saat kita sedang meraba kaca yang permukaannya 

bertekstur halus. Dalam kehidupan nyata, permukaan kasar dan halus bisa 

dirasakan dengan indra peraba yang keduanya adalah tekstur nyata. 

Sedangkan dalam komputer, tekstur kasar ataupun halus hanya bisa 

menggunakan citra untuk menciptakan kedua kesan tersebut (Supriyono,  

2010:80). 

2.2.2 Prinsip Desain 

  Mempelajari prinsip desain sama saja dengan mempelajari tata 

bahasa untuk keperluan menyusun sebuah kalimat. Penyusunan elemen-

elemen desain dalam prisip desain ini lebih mengedepankan kreativitas dan 

orisinalitas ide. Prinsip-prinsip desain tersebut adalah sebagai berikut : 

2.2.2.1 Kesatuan  

  Kesatuan merupakan pengorganisasian dari unsur visual dan 

komposisi dalam karya seni yang sedemikian rupa sehingga mencapai 
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unity. Untuk menyusun unsur-unsur sehingga menjadi kesatuan adalah 

dengan ukuran, intensitas warna, dan penempatan atau fokus (Supriyono, 

2010:87-94). 

2.2.2.2 Keseimbangan 

  Adalah pembagian sama berat, baik secara visual, maupun optik. 

Dikatakan seimbang apabila objek yang berada di sebelah kanan ataupun 

kiri sama berat. 

  Ada dua pembagian dalam keseimbangan ini yaitu keseimbangan 

simetris atau setara yang memberikan kesan kokoh dan stabil yang sesuai 

dengan citra tradisional dan konservatif. Kedua adalah keseimbangan 

asimetris yaitu keseimbangan yang penyusunan elemen-elemen desain 

yang tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri namun terasa seimbang. 

Keseimbangan asimetris ini bisa diperoleh melalui penyusunan garis, 

warna, value, bidang, ataupun teksturnya. Kesan yang diberikan dari 

keseimbangan asimetris ini adalah lebih dinamis, variatif, surprise, dan 

tidak formal. Layout asimetris ini sering digunakan untuk publikasi 

hiburan, acara anak-anak dan dunia remaja yang memiliki karakter 

dinamis dan tidak formal (Supriyono, 2010:87-89).  

2.2.2.3 Tekanan  

 Informasi yang dianggap paling penting untuk disampaikan ke 

audience harus ditonjolkan secara mencolok melalui elemen visual yang 

kuat. Penekanan ini bisa berupa warna yang mencolok, ukuran foto atau 

ilustrasi yang dibuat besar, penggunaan huruf, arah diagonal, ataupun yang 
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lainnya. Dalam seni rupa, dikenal istilah focal point atau point of interest 

yaitu penonjolan salah satu elemen visual dengan tujuan untuk menarik 

perhatian.  

2.2.2.4 Irama  

 Adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun elemen 

tersebut secara berulang-ulang yang dapat berupa repetisi ataupun variasi. 

Repetisi adalah irama yang penyusunannya diulang secara konsisten. 

Sementara variasi adalah perulangan elemen visual disertai dengan 

perubahan bentuk, ukuran, dan posisi. Penyusunan elemen visual dengan 

interval yang teratur dapat menciptakan kesan kalem dan statis. Sedangkan 

pergantian ukuran, jarak, dan posisi elemen dapat menciptakan suasana 

riang, dinamis, dan tidak monoton (Supriyono, 2010:94). 

2.3 Redesain 

 Kata redesain diadopsi dari bahasa Inggris redesign yang terdiri dari dua 

unsur, yaitu re yang berarti mengulang atau kembali dan design yang berarti 

merencanakan atau membentuk. Jadi, kata redesign berarti merencanakan kembali 

atau membentuk ulang sesuatu yang sudah ada (en.wiktionary.org/wiki/redesign). 

Beberapa definisi redesain dari beberapa sumber :  

- Menurut American Heritage Dictionary (2006) “redesign means to make a 

revision in the appearance or function of”, yang dapat diartikan membuat 

revisi dalam penampilan atau fungsi. 
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- Menurut Collins English Dictionary (2009), ”redesign is to change the 

design of (something)”, yang dapat diartikan mengubah desain dari 

(sesuatu).  

- Menurut Salim’s Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary (2000), 

redesign berarti merancang kembali.  

 Redesain adalah merubah desain atau desain ulang, merubah desain yang 

sudah ada dan memulai desain dengan ide yang baru sehingga terjadi perubahan 

dalam penampilan dan fungsi. Redesain terjadi untuk alasan lain, seperti sebuah 

perusahaan terjual atau pemilik barunya menginginkan image baru. Sebuah 

identitas yang terlihat baru telah tumbuh ke titik dimana bisnis atau usaha tersebut 

memenuhi anggaran dalam pembuatan cetak film (CMYK) dan peningkatan 

image. Dengan redesain, apa yang terjadi sebagai hasil dari desain pertama 

mempengaruhi kejadian apapun yang terjadi pada desain yang baru. Kemudian, 

yang kedua adalah memenuhi kesempatan untuk mengembangkan apa yang sudah 

ada sebelumnya.  

 Jadi redesain adalah suatu perencanaan untuk melakukan perubahan pada 

struktur dan fungsi suatu benda, bangunan atau suatu sistem dengan tujuan untuk 

menghasilkan manfaat yang lebih baik dari desain semula atau untuk 

menghasilkan fungsi yang berbeda dari desain semula. 

 Menurut Catharine Fishel dalam buku Logo Lounge, ada lima alasan 

utama mengapa perusahaan melakukan redesign yaitu :  
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a. Repositioning  

   Sebuah identitas yang akan melakukan repositioning tidak selalu 

mencerminkan bahwa sebuah perusahaan sedang dalam kesulitan. Hal 

tersebut bahkan sebaliknya, karena dapat dikatakan perusahaan tersebut 

sedang mencari jalan untuk mengembangkan usahanya, dengan membuat 

penyesuaian yang sesuai.  

b. Modernizing 

 Di suatu titik sebuah perusahaan akan membutuhkan sebuah 

identitas yang baru karena jika tidak perusahaan tersebut akan semakin 

tertinggal dalam kompetisi. Sebuah penampilan yang baru dan segar, sebuah 

desain yang lebih praktis, keindahan yang dapat disampaikan dengan baik 

kepada konsumen. Semua ini dapat dihasilkan oleh desain yang mengikuti 

perkembangan zaman.   

c. Managing Change 

  Entah sebuah perusahaan melihat perubahan sebagai hal yang 

buruk ataupun yang baik, perubahan pasti akan tetap ada. Seandainya 

sebuah perusahaan menolak untuk melakukan perubahan, maka perusahaan 

tersebut semakin lama akan semakin mundur. 

d. Promotion Growth 

  Bagi perusahaan yang ingin berkembang dari perusahaan kecil 

menjadi besar, atau bagi perusahaan besar yang ingin keberadaannya makin 

diakui maka mempromosikan diri melalui identitas yang baru merupakan 

langkah yang berani dan taktis. 
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e. Starting Over 

  Terkadang identitas perusahaan lama sudah tidak bisa 

diselamatkan lagi, dengan kasus seperti itu sebuah identitas yang baru amat 

dibutuhkan.  

 Dalam hal tersebut, “UD Gangsar Jati” memerlukan adanya redesain logo 

dan aplikasinya dalam corporate identity yang baru sehingga lebih cocok dengan 

target pasar, serta lebih dikenal luas oleh masyarakat. 

2.4  Corporate Identity 

2.4.1 Corporate Identity 

  Corporate identity adalah suatu bentuk visual dan ekspresi grafis 

dari image dan identitas suatu perusahaan. Sebagai bentuk visual, corporate 

identity menampilkan simbol yang mencerminkan image yang hendak 

disampaikan. Sebagai suatu ekspresi grafis, sebuah identitas perusahaan dapat 

diciptakan dan berpengaruh pada perusahaan tersebut. 

  Perusahaan yang bergerak di bidang produk maupun jasa 

membutuhkan suatu citra yang positif, yang sesuai dengan tujuan dari 

perusahaan itu sendiri. Dalam pembentukan citra perusahaan dalam masyarakat 

maka perlu dirancang corporate identity yang efektif untuk menyampaikan 

tujuan serta pesan perusahaan. Identitas perusahaan (corporate identity) adalah 

suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan suatu perusahaan dikenal dan 

dibedakan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Identitas perusahaan tersebut 

harus diciptakan melalui suatu rancangan desain khusus yang meliputi segala 
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hal khas ataupun unik berkenaan dengan perusahaan yang bersangkutan secara 

fisik (Jefkins, 1996 : 297). 

  Menurut Terry Moore dari Sampson Tyrrell, pemesanan rancangan 

identitas perusahaan harus merupakan suatu komitmen pemimpin tertinggi dari 

perusahaan yang bersangkutan. Dalam perancangan yang di dalamnya terdiri 

dari proses dan produk, perlu adanya perhatian terhadap perusahaan untuk 

memperkirakan seperti apa misi atau citra perusahaan yang terbaik dan 

memproyeksikan sedemikian rupa untuk menarik konsumen. 

  Sebuah corporate identity yang efektif harus memiliki karakter-

karakter sebagai berikut (Sutojo, 2004:42) : 

1. Simbolisme yang sederhana tapi mengena 

Kesederhanaan adalah dari kombinasi identitas pengemasan simbol merek 

yang baik. Semakin sederhana suatu simbol, semakin jelas pula pesan yang 

hendak disampaikan (Napoles, Veronica. Corporate ldentity Design. New 

York: Van Nostrand Reinhold, 1988: 23). 

2. Mempunyai pemicu visual yang kuat 

Sebuah simbol yang efektif harus mampu memicu respon terhadap suatu 

produk atau perusahaan. Di saat dimana konsumen berurusan dengan 

perusahaan itu, maka ia hanya perlu memikirkan produk atau jasa dari 

perusahaan tersebut dan nama perusahaan itu akan diingat dengan 

sendirinya. Contohnya, bila ingin membeli minyak goreng maka 

kebanyakan orang dari kita akan langsung membeli merek Bimoli.  
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3. Identitas sebagai alat promosi dan pemasaran  

Corporate identity adalah alat promosi yang sangat efektif dan aktif. 

Walaupun kampanye untuk suatu iklan produk berakhir, tetapi identitas 

tetap dipakai sampai bertahun-tahun. 

4. Corporate identity harus dapat diingat dan mengesankan 

Suatu corporate identity yang baik mempunyai dua sifat : mengusulkan 

(suggestiveness) dan mengingatkan (recall). Bila konsumen ingin membeli 

suatu produk, maka ia akan teringat nama suatu perusahaan, ini disebut 

mengusulkan (suggestion). Bila konsumen ini kemudian datang lagi dan 

membeli produk yang sama dan ia menghubungkan kembali dengan 

produsennya, maka ini disebut mengingatkan (recall). 

Sebuah perusahaan yang baik harus dapat menyampaikan image 

sesuai dengan identitasnya. Dalam suatu perusahaan, image adalah kesan yang 

diberikan oleh perusahaan itu kepada publik melalui produk-produknya, 

kegiatan-kegiatannya, dan usaha-usaha pemasarannya. Karena itu dibutuhkan 

sebuah identitas yang kuat sebagai patokan untuk menciptakan image atau 

kesan yang ingin disampaikan. Sebaliknya, image merupakan cerminan dari 

suatu perusahaan. 

2.4.2 Corporate Image 

Corporate image adalah bagaimana suatu perusahaan 

dipersepsikan dan dilihat oleh masyarakat atau publik. Corporate image 

terbentuk dari kontak dengan perusahaan tersebut dan dengan 

menginterpretasikan informasi mengenai perusahaan tersebut. Informasi-
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informasi ini didapatkan dari produk-produk dan iklan-iklan dari perusahaan 

tersebut (Christine S.C., Corporate Identity, Sejarah dan Aplikasinya 1999:71-

78). 

Image dapat terus berubah secara konsisten. Dengan 

berkembangnya teknologi, informasi, trend dan bisnis menjadikan kesemuanya 

yang baru ini ditambahkan ataupun memodifikasi kesan yang telah 

ditampilkan. Contohnya, sebuah perusahaan yang awal stafnya 10 orang 

menjadi 75 orang dalam waktu dua tahun dapat memberikan kesan bahwa 

perusahaan tersebut menguntungkan. Akan tetapi bagi orang lain dapat 

berkesan bahwa perusahaan tersebut sangat maju (Cenadi, 1999:74). 

Pesan dan kesan yang disampaikan oleh suatu perusahaan dapat 

diterima ataupun diacuhkan oleh masyarakat. Umumnya pesan dan kesan yang 

ingin disampaikan lebih dari satu maka suatu corporate image yang baik harus 

mempunyai dan menunjukkan karakter-karakter di bawah ini : 

a) Memiliki respon emosional yang kuat. 

Kekuatan respon ini berkembang seiring dengan lamanya suatu 

image yang digunakan. Suatu image yang baik dapat bertahan menghadapi 

tekanan-tekanan dari para pesaing dan mendarah daging dalam benak 

konsumen. Contohnya, di Indonesia handphone Nokia lebih banyak 

diminati oleh masyarakat bahwa Nokia adalah produk yang berkualitas 

dan masyarakat menengah ke bawah dapat memilikinya. Walaupun saat 

ini banyak pesaing memproduksi handphone sejenis seperti „Sony 
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Ericsson’, perusahaan ini mampu menduduki puncak penjualan handphone 

terbanyak yang diminati oleh masyarakat Indonesia. 

b) Memperlihatkan kekuatan. 

Konsumen ingin merasakan kekuasaan dan kekuatan dari suatu 

perusahaan melalui produk dan jasanya. Konsumen juga membutuhkan 

perusahaan yang stabil dan dapat diandalkan pada saat mereka membeli 

produk dan jasa ataupun berinvestasi dalam perusahaan itu. Contohnya, 

mie instan merek Indomie yang paling dicari dan dibeli oleh konsumen 

yang dikarenakan mutu dan kualitasnya yang terjamin dan dapat 

dipercaya. 

c) Menunjukkan pengalaman, kepercayaan diri dan tradisi. 

Jika sebuah perusahaan telah memiliki dan mengembangkan 

karakter-karakter ini, maka ia dapat memperkenalkan produk atau jasa 

baru berdasarkan penampilan terdahulu. Contohnya, keyword “Satu lagi 

dari Mayora”, sangat efektif. Perusahaan makanan ringan Mayora selain 

memperkenalkan satu produk baru lagi, juga secara tidak langsung 

menekankan pada pengalaman mereka selama bertahun-tahun (Cenadi, 

1999:75).  

2.4.3 Macam-Macam Corporate Identity 

2.4.3.1 Logo 

  Asal kata logo berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang 

berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada awalnya logo dikenal 

dengan lebih popular dengan istilah logotype, bukan logo.  
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 Pertama kali istilah logotype muncul tahun 1810-1840, yang 

diartikan sebagai tulisan nama entitas (objek fisik yang dimaksud, 

perusahaan, negara, barang atau jasa) yang didesain secara khusus 

dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. 

Kemudian pada tahun 1937 logotype disingkat menjadi logo dan menjadi 

lebih populer (Rustan, 2009:13). 

 Sering terjadi salah persepsi antara pengertian logo, simbol, 

atau lambang disebabkan, masyarakat masih belum mengerti benar 

mengenai unsur - unsur desain tersebut. Dalam buku Estetika Layout, 

pengertian logo adalah tanda pengenal (simbol) dari suatu instansi atau 

perusahaan, juga merupakan inisial. Kadang-kadang logo juga 

merupakan singkatan dari kepanjangan nama suatu perusahaan yang 

dibuat sedemikian rupa, sehingga merupakan ciri khas dari perusahaan 

tersebut. Logo merupakan suatu identitas merek yang 

mengkomunikasikan Secara luas tentang produk pelayanan, dan 

organisasi dengan cepat (Suyanto, 1999 : 87). 

 Logo merupakan sebuah simbol yang dirancang untuk 

mewakili karakter dan menjadi identitas dari sebuah perusahaan. Logo 

merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan, 

produk, organisasi, maupun institusi serta merupakan simbol visual yang 

memiliki bentuk yang berasal dari nilai strategis perusahaan yang 

bersangkutan. 
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Menurut David E Carter, pakar corporate identity dan penulis 

buku The Big Book of Logo jilid 1, 2, dan 3 dari Amerika 

mempertimbangkan tentang logo yang baik harus memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

a. Original dan Distinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, dan 

daya pembeda yang jelas.  

b. Legibel, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi 

meskipun diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang 

berbeda-beda. 

c. Simpel atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan 

dimengerti dalam waktu yang relatif singkat.  

d. Memorable, atau cukup mudah untuk diingat, karena keunikannya, 

bahkan dalam kurun waktu yang relatif lama.  

e. Easily associated with the company, dimana logo yang baik akan 

mudah dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra 

suatu perusahaan atau organisasi. 

f. Easily adabtable for all graphic media. Disini, faktor kemudahan 

mengaplikasikan (memasang) logo baik yang menyangkut bentuk 

fisik, warna maupun konfigurasi logo ada berbagai media grafis perlu 

diperhitungkan pada saat proses perancangan. Hal ini untuk 

menghindari kesulitan-kesulitan dalam penerapannya (Kusrianto, 

2007 : 234).  
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2.4.3.2  Signage System / Sistem tanda  

  Media publikasi dalam kegiatan promosi perusahaan ini sebagai 

bagian dalam corporate identity menggunakan signboard sebagai 

penunjuk arah dimana letak “UD Gangsar Jati” berada dan neon box 

sebagai penanda bahwa perusahaan berada di tempat tersebut. 

2.4.3.3  Merchandise 

 Merchandise adalah metode atau praktek yang digunakan untuk 

mempromosikan suatu produk tertentu untuk tujuan komersial sebagai 

bentuk kontribusi untuk penjualan produk kepada konsumen. Merchandise 

ini berupa mug, jam dinding, gantungan kunci, pin, dan lain-lain.    

2.4.3.4 Corporate signature dan Stationery 

 Corporate signature yang diterapkan pada baju karyawan untuk 

mencerminkan citra perusahaan dan stationery (kartu nama, amplop, nota, 

dan stempel). 

2.4.4 FUNGSI CORPORATE IDENTITY  

 Selain berfungsi sebagai identitas perusahaan, corporate identity juga 

mempunyai fungsi-fungsi lain, antara lain : 

2.4.4.1 Sebagai alat yang menyatukan strategi perusahaan 

  Sebuah corporate identity yang baik harus sejalan dengan 

rencana perusahaan tersebut . Bagaimana perusahaan itu sekarang dan 

bagaimana di masa yang akan datang. Selain itu corporate identity harus 

dapat dengan tepat mencerminkan image perusahaan, melalui produk dan 

jasanya (Cenadi, 1999:76). 
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2.4.4.2 Sebagai pemacu sistem operasional suatu perusahaan  

Pertanyaan pertama yang muncul dalam pembuatan corporate 

identity adalah bagaimana suatu perusahaan ingin dilihat oleh publik. 

Pertanyaan ini secara tidak langsung membuat personil-personil 

perusahaan tersebut berpikir dan mengevaluasi sistem operasional 

mereka selama ini. Dari sini dapat ditemukan kelemahan atau kesalahan 

yang selama ini dilakukan, sehingga tercipta tujuan perusahaan yang 

lebih baik dan mantap (Cenadi, 1999:77). 

2.4.4.3 Sebagai pendiri jaringan yang baik 

Sebuah perusahaan yang mempunyai image positif, stabil, 

dapat dipercaya dan diandalkan akan menarik perhatian para investor 

untuk menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Jenis perusahaan 

yang seperti ini juga yang mendapat banyak keringanan saat ia 

membutuhkan tambahan modal dari bank. Produk-produk dari 

perusahaan ini juga mungkin menjadi produk yang paling laku dan 

digemari di pasar (Cenadi, 1999:77). 

2.4.4.4 Sebagai alat jual dan promosi. 

Perusahaan dengan image yang positif berpeluang besar untuk 

mengembangkan sayapnya dan memperkenalkan produk atau jasa baru. 

Konsumen yang telah lama memakai produk dari perusahaan tersebut 

akan dengan setia terus memakai produk itu. Mereka akan lebih 

menerima karena telah membuktikan sendiri bahwa produk itu benar-

benar cocok untuk mereka (Cenadi, 1999:77).  
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2.4.5 APLIKASI CORPORATE IDENTITY 

 Tahap terakhir dari proses desain corporate identity adalah 

aplikasi. Dalam tahap ini seorang desainer komunikasi visual harus tahu apa 

yang penting dan efektif untuk bentuk desain komunikasi visual ini apakah 

itu aplikasi pada business stationery, catalog, daftar harga, gedung 

perusahaan, bahkan kendaraan perusahaan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

menciptakan suatu sistem komunikasi visual yang efektif dan menyatu. 

Berkonsultasi dengan klien juga sangat penting dalam tahap ini karena 

bagaimanapun juga merekalah yang selama ini berurusan dengan perusahaan 

tersebut dan merekalah yang paling banyak tahu tentang perusahaan tersebut 

dan apa yang dibutuhkan (Cenadi, 1999:77). 

Banyak sekali aplikasi corporate identity yang sering digunakan, yaitu : 

a. Business Stationery (kop surat, amplop, memo, kartu nama, forms, 

bon, dan lain-lain). 

b. Advertising 

c. Poster 

d. Brosur dan katalog 

e. Signage system 

f. Gedung perusahaan  

g. Annual Report  (Laporan tahunan) 

h. Newsletter (Buletin perusahaan)  

i. Kendaraan perusahaan. 
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    Corporate identity yang dulunya hanya bersifat dekoratif sekarang 

telah berkembang menjadi salah satu elemen dalam strategi perusahaan, yang 

mencerminkan rencana perusahaan yang matang. Sebuah corporate identity 

yang baik harus sejalan dengan strategi dan rencana perusahaan tersebut. 

Selain itu ia juga harus dapat menciptakan image, yaitu cerminan dari 

perusahaan tersebut bagaimana perusahaan itu dilihat oleh publik. Dalam 

menciptakan suatu corporate identity, seorang desainer komunikasi visual 

harus tahu dengan image yang ingin disampaikan oleh perusahaan tersebut 

dan mengimplementasikan pada identity yang diciptakan. la juga harus dapat 

menciptakan suatu sistem identity yang efektif dan menyatu pada aplikasi-

aplikasinya. 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan  

 3.1.1 Sejarah Singkat “UD Gangsar Jati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagian depan perusahaan 

“UD Gangsar Jati” adalah perusahaan mebel yang bergerak di 

bidang furniture. Perusahaan yang bergerak dalam pembuatan mebel yang 

terdiri dari lemari, meja kursi, kusen, dan sebagainya ini terletak di Slawi, 

Tegal. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang mebel ini hanya menjual 

mebel tersebut dengan membeli dari pengusaha grosir kayu yang telah 

membuat mebel tersebut kemudian dibeli yang selanjutnya dicat ataupun 

dipolitur di tempatnya sendiri. Akan tetapi “UD Gangsar Jati” ini membuat 

sesuai dengan desain yang diinginkan konsumen, ada juga yang langsung 

membuat dari katalog yang telah ada.  
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Perusahaan ini berdiri pada sekitar tahun 1980-an yang pada 

awalnya dimotori oleh pemilik dari “UD Gangsar Jati” ini yang bernama 

Bapak Slamet. Beliau memulai usaha ini sendiri dengan seorang temannya 

yang bekerja padanya. Awalnya perusahaan ini hanya terdiri dari dua orang 

termasuk pendiri sekaligus pemilik “UD Gangsar Jati” ini. 

Perusahaan mebel ini bernama “Gangsar Jati” dimana nama 

“Gangsar” ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya Lancar. Pemberian 

nama “Gangsar” ini didasarkan pada pengharapan pemilik perusahaan agar 

selalu lancar rejeki dan usahanya. Sedangkan nama “Jati” ini diambil dari 

pohon jati yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan mebel.          

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3.2 Peletakan kayu siap produksi 

Bapak Slamet memulai perusahaan ini dari bawah hingga menjadi 

perusahaan yang cukup besar dan terkenal di daerah Slawi. Kendala yang 

dihadapi dari pendirian awal sampai sekarang ini adalah permasalahan 

tentang kayu yang digunakan untuk pembuatan mebel utamanya kayu jati. 

Kayu jati ini hanya bisa ditebang satu tahun sekali pada bulan keempat, 
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apalagi sekarang ini kayu sulit untuk didapatkan dalam jumlah banyak 

dengan semakin banyaknya pesaing dalam bidang industri mebel dengan 

bahan baku kayu. Ditambah lagi dengan banyak hutan yang semakin 

menghilang dikarenakan penebangan yang menjadi-jadi dan kerakusan akan 

uang melalui kayu. Akan tetapi, “UD Gangsar jati” ini menyiasati 

permasalahan kayu ini dengan jenis kayu yang lain selain kayu jati.  

Kendala yang kedua adalah tentang persaingan antara pengusaha 

mebel yang semakin menjamur sekarang ini dikarenakan keuntungan yang 

menggiurkan dalam usaha mebel kayu ini. Daerah pemasaran dalam usaha 

ini adalah di daerah sekitar Slawi, Tegal, Brebes, Jakarta, Bandung, dan 

juga di daerah sekitarnya. Produk mebel yang dihasilkan yaitu kusen jendela 

dan pintu, meja kursi, lemari, meja bangku untuk sekolah dan lain-lain. 

Pemesanan ini bisa berasal dari individu, perusahaan, ataupun 

instansi pemerintah. Kisaran harga untuk penjualan mebel ini mulai satu 

setengah juta hingga puluhan juta yang tergantung dari desain mebel, tebal 

tipisnya kayu, jenis kayu dan harga kayu di pasaran.  

3.1.2 Kondisi Tenaga Kerja 

Pada awal pendirian usaha ini, hanya terdapat dua orang pekerja 

termasuk pemilik, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi enam orang. 

Selain yang tersebut di atas, pemilik perusahaan juga memperkerjakan 

beberapa karyawan dengan jumlah yang tidak menentu dikarenakan status 

karyawan yang tidak tetap. Adapun yang berstatus masih keluarga dekat 

ataupun tetangga pemilik perusahaan. Apalagi setelah lebaran dimana order 
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untuk pembuatan mebel meningkat drastis, penambahan karyawanpun 

menjadi meningkat drastis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.3 Salah satu pekerja di “UD Gangsar Jati” 

Tenaga kerja yang ada di “UD Gangsar Jati” mengalami sedikit 

masalah pada karyawan yang beberapa di antaranya adalah anak muda yang 

memasuki usia menikah dan ada yang sebagian hanya pekerja musiman 

yang menyesuaikan dengan jadwal kesehariannya. Sehingga terjadi 

penurunan kecepatan dalam hal pengerjaan pembuatan mebel dan pelayanan 

terhadap konsumen.     

3.1.3 Kondisi Fisik Perusahaan 

Kondisi fisik “UD Gangsar Jati” sudah lumayan bagus tetapi dengan 

peralatan kurang memadai dan pemilik perusahaan menjadikan usaha mebel 

ini sebagai fokus utama dalam pekerjaannya sehingga berkembang seperti 

sekarang. “UD Gangsar Jati” memiliki gudang penyimpanan kayu, 

penyimpanan mebel, dan tempat pembuatan mebel. 

3.2 Media Berkarya        

 Dunia desain kini sangatlah berkembang, banyak sekali metode-
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metode dan teknologi yang semakin canggih untuk mempermudah desainer dalam 

menciptakan suatu karya. Teknik yang sekarang berkembang adalah teknik 

komputerisasi, dimana proses penciptaan karya seni menggunakan sisi kelebihan 

komputer dengan memanfaatkan berbagai program-program yang ada di 

dalamnya dan memberikan fasilitas yang sangat mendukung bagi desainer dalam 

penciptaan karya seni visual. Teknik komputerisasi memiliki berbagai kemudahan 

dibandingkan dengan teknik manual di antaranya adalah penentuan ukuran akan 

lebih akurat, hal itu dikarenakan sebelum proses penciptaan kita dapat melihat 

langsung pada layar monitor tentang komposisi yang akan kita buat, sehingga 

akan meminimalkan kesalahan komposisi. Dengan menggunakan komputer, 

desainer lebih cepat mengerjakan karyanya dalam waktu yang singkat dengan 

memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia.     

 Kemudahan ini membuat desain sekarang semakin beragam dan 

mempermudah desainer dalam mengekspresikan gagasannya. Seorang desainer 

seharusnya tidak hanya terpaku oleh sarana pendukung yang canggih, akan tetapi 

seorang desainer kian dituntut untuk lebih kreatif dalam memunculkan ide-ide 

baru. Media dalam mendesain merupakan sarana untuk dapat menunjukkan apa 

yang sudah menjadi ide atau gagasan sebagai cara untuk mengungkapkan 

pengalaman estetis penciptanya. Dalam menciptakan karya Tugas Akhir ini alat, 

bahan, dan teknik yang dibutuhkan antara lain: 

3.2.1 Bahan 

a) Kertas 
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Kertas yang digunakan penulis dalam membuat karya yakni kertas ivory 230 

gram dan kertas ivory 310 gram, kertas MPP, kertas A4 80 gram, kertas 

manila untuk menampilkan hasil olahan gambar dan pembuatan pernak-

pernik lainnya. 

b) Tinta warna 

Tinta warna yang digunakan dalam pencetakan karya adalah CMYK yang 

merupakan standar industri cetak saat ini. CMYK merupakan singkatan dari 

cyan, magenta, yellow, dan black. 

a.) Gelas keramik (mug) 

b.) Jam dinding 

c.) Kaos oblong 

d.) Nota 

e.) Stempel 

f.) Gantungan kunci 

3.2.2 Alat 

a.) Perangkat keras 

1. Laptop dan spesifikasinya 

Peralatan yang digunakan adalah laptop Toshiba L645 dengan prosesor 

Intel core i3 dengan RAM sebesar empat gigabyte dan memori sebesar 

lima ratus gigabyte dan DVD RW Toshiba. 

2. Flashdisk 
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Flashdisk digunakan sebagai media penyimpan file yang belum atau 

sudah jadi selama proses berkarya. Flashdisk yang digunakan adalah 

flashdisk Toshiba dengan kapasitas memori sebesar empat gigabyte. 

 

3. Mouse 

Mouse yang digunakan menggunakan USB Optical mouse Toshiba U10 

untuk mempermudah dalam membuat desain.  

4. Printer 

Printer yang digunakan menggunakan Canon IP2770 series yang 

digunakan untuk mencetak hasil contoh desain. 

b.)  Perangkat Lunak 

   Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir 

merupakan aplikasi dari Microsoft windows 7 Home premium dengan 

program grafis Coreldraw X4. 

3.2.3 Teknik 

a.) Press 

 Penggunaan teknik press digunakan pada mug dan pin. Teknik 

press ini menggunakan mesin press untuk mug yang memanfaatkan 

teknologi printer tanpa perlu lagi proses pembuatan film, seperti screening 

pada sablon konvensional. Kemudian pada press untuk pin, menggunakan 

press molding yang ditekan secara manual dengan bantuan manusia. 

b.) Digital Printing 
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 Digital printing adalah proses pencetakan gambar atau citra digital 

ke permukaan material atau media fisik. Umumnya proses ini di gunakan 

untuk pekerjaan pencetakan dengan volume atau jumlah terbatas. Dapat 

juga digunakan jika kita menginginkan personalisasi pada gambar yang 

dicetak. 

c.) Laminasi 

  Laminasi adalah pelapisan pada lempeng tipis di kedua sisinya. 

Tidak semua jenis kertas dapat dilaminasi, umumnya dengan permukaan 

kertas yang licin. Laminasi yang digunakan adalah laminasi doff (tidak 

mengkilat) dan laminasi glossy (mengkilat).  

d.) Water Decal  

  Water decal adalah teknik yang menggunakan teknik sublimasi dan 

printing dengan tujuan untuk mencetak ke atas media yang diinginkan. 

Kertas yang digunakan dalam teknik water decal yaitu kertas transfer decal. 

Kertas decal ini merupakan kertas yang sangat menyerap air yang diatasnya 

terdapat perekat acasia glue, yang berguna sebagai peluncur dan perekat 

gambar yang yang dibuat dari goresan dan semprotan tinta yang dicetak di 

kertas decal.      

e) Bordir 

  Bordir atau sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau 

bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Selain benang, hiasan 

untuk sulaman atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti 

potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tekstil
http://id.wikipedia.org/wiki/Jarum_jahit
http://id.wikipedia.org/wiki/Benang
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/wiki/Mutiara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Manik-manik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Burung
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Payet&action=edit&redlink=1
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3.3 Proses Berkarya 

 Setelah mengetahui beberapa elemen–elemen dasar dari desain dan 

prinsip-prinsip desain maka dimulailah proses redesain logo yang harus melalui 

beberapa tahapan antara lain : 

 

 3.3.1 Preliminary Design 

1.) Pencarian Ide  

 Ide adalah tahap awal dalam pembuatan setiap karya. Ide 

akan melahirkan kehendak untuk berkarya dan merealisasikan idenya. 

Pada umumnya ide masih bersifat abstrak dan bersifat pribadi karena 

hanya berupa buah pikiran di dalam kepala. Proses pencarian ide 

merupakan proses yang harus kita lakukan pertama kali sebelum kita 

mulai meredesain logo “UD Gangsar Jati”. 

 Dalam pasar yang semakin berkembang banyak perusahaan 

bersaing untuk menarik konsumen dengan berbagai cara agar membeli 

produknya, utamanya sekarang dalam era desain grafis yang sangat 

memuncah. Banyak perusahaan besar menyadari akan pentingnya hal 

tersebut untuk tetap membuat perusahaannya ada dan dikenal oleh 

masyarakat luas. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat semua 

perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan strategi promosi 

perusahaan agar tidak gulung tikar, yang salah satunya adalah perusahaan 

mebel yaitu “UD Gangsar Jati”. Untuk memantapkan citranya di hadapan 
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konsumen diperlukan sebuah kegiatan promosi melalui sebuah logo yang 

diterapkan pada berbagai media promosi melalui corporate identity. 

 Banyak perusahaan yang memiliki identitas perusahaan yang 

diterapkan pada berbagai produk dan barang dagangan mereka. Pemilik 

perusahaan tidak segan mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan 

identitas yang berbeda dan khas untuk menarik konsumen melalui logo 

yang merupakan bagian dari corporate identity. Corporate identity 

merupakan simbol yang paling mudah untuk mengidentifikasi 

perusahaan dan tidak bisa sembarang dibuat dengan seenaknya. Di dalam 

pembuatannya harus melalui riset yang mendalam mengenai perusahaan, 

analisis, dan strategi untuk hasil yang sempurna supaya menghasilkan 

karya dengan kualitas optimal. 

2.) Penetapan Tujuan 

 Penetapan tujuan yaitu menetapkan hasil akhir yang akan 

dicapai dari pembuatan tugas akhir. Penetapan tujuan adalah hal paling 

utama dalam pembuatan karya ini. Tujuan ini menjadi landasan penyusun 

dalam membuat rancangan karya penyusun agar tetap sesuai dengan 

tujuan awal. Pembuatan karya penyusun bertujuan agar karya yang 

dihasilkan mampu memberikan sebuah citra yang baik sesuai dengan visi 

dan misi “UD Gangsar Jati” untuk merangkul konsumen sehingga dilihat 

sebagai pilihan yang tepat untuk membeli produk mebel yang terbaik.  

3.) Target audience 

a. Segmen Demografi  
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   Segmentasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok variabel 

demografi diantaranya adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan, strata sosial, dll. Secara demografi dari “UD Gangsar Jati” 

adalah mencakup golongan masyarakat yaitu mulai dari golongan kelas 

bawah sampai kelas atas, pria ataupun wanita. Usia yang dimulai antara 

usia tujuhbelas tahun sampai tidak terbatas yang dimana pada saat usia 

produktif hingga non-produktif. 

b. Segmen Geografis 

   Segmentasi geografi ini mengharuskan pembagian pasar 

menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, 

wilayah, provinsi, kota atau lingkungan rumah tangga. Secara 

geografis, pelanggan “UD Gangsar Jati” mencakup daerah Kab.Tegal 

dan sekitarnya.  

c. Segmen Psikografis 

   Pembagian pasar menurut gaya hidup dan kepribadian 

manusia.  Gaya hidup itu sendiri mencerminkan bagaimana seseorang 

menghabiskan waktu dan uangnya yang dinyatakan dalam aktivitas-

aktivitas, minat dan opininya. Pelanggan “UD Gangsar Jati” adalah 

semua kalangan masyarakat, yang ingin membeli produk sesuai dengan 

yang apa yang dibutuhkannya. Apakah itu untuk konsumsi sendiri 

ataupun orang lain dengan memperhatikan fungsi estetis dan 

kenyamanan pada produk ataupun manfaat yang didapatkan dari produk 

yang dibeli. 
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c. Segmen Prilaku 

   Segmen perilaku yang berhubungan dengan status 

pemakaian, kejadian, tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap 

kesiapan pembeli, sikap, dll. Tentunya banyak yang ingin memakai 

produk mebel dari perusahaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas 

akan kualitasnya. 

4.) Pengumpulan Data dan Studi Pustaka 

 Menggunakan data dan teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penyusunan tugas akhir ini. Data dan 

teori yang diperlukan diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi) 

ke “UD Gangsar Jati”, wawancara langsung dengan pemilik “UD 

Gangsar Jati”, buku-buku yang relevan, media massa, internet, serta 

bahan tertulis lainnya.  

  Sumber informasi lainnya diperoleh dari berbagai pihak yang 

mempunyai kredibilitas dan mengerti corporate identity yang nantinya 

akan membawa penyusun dalam proses redesain logo dan corporate 

identity. Pihak-pihak yang kredibel bukan saja berasal dari satu lembaga 

atau orang yang bekerja sebagai desainer grafis. 

  Dalam hal pengumpulan data, penyusun melakukan 

pengumpulan data dengan observasi di perusahaan “UD Gangsar Jati” di 

Jalan Pegirikan, Talang, Slawi Tegal dan dengan metode wawancara 

melakukan tanya jawab dengan pemilik perusahaan “UD Gangsar Jati” 

yaitu Bapak Slamet dan juga karyawannya. Materi tanya jawab yang 
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diwawancarakan berupa keadaan perusahaan, profil perusahaan beserta 

logo, sistem penjualan, dan keadaan karyawan. Begitu pula dengan 

kompetitor yang lain juga ditanyakan hal yang sama seperti “UD 

Gangsar Jati”.  

  Studi pustaka adalah proses pengumpulan data dengan 

memanfaatkan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. Pada saat mulai redesain logo dengan cara mengumpulkan data 

yang didapat dari buku, internet dan sumber yang relevan mengenai 

desain grafis. 

5.) Analisis Kebutuhan Client 

1. “UD Gangsar Jati” 

 Nama Perusahaan : Gangsar Jati 

         Logo   :  

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.4 Logo “UD Gangsar Jati” 

   

    Identifikasi Logo   : 

a. Logo : Logo berbentuk inisial huruf G yang mengambil   
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 nama dari “UD Gangsar Jati”.  

b. Citra : Berani, ekspansif (meluas), dan juga dominan. 

c. Warna : Merah dan putih. 

  Awal mula berdirinya telah memiliki logo perusahaan yang 

huruf “G” saja tanpa ada penambahan ilustrasi kusen di 

belakangnya. Pada mulanya diterapkan pada nota dan stempel 

perusahaan. Lama kelamaan ada perubahan dari pemilik 

perusahaan dengan penambahan ilustrasi gambar kusen di 

belakangnya yang diterapkan pada nota perusahaan. Akan tetapi 

pada stempel belum bisa diubah dikarenakan pemilik perusahaan 

belum sempat untuk membenahinya. 

  Penggunaan warna yang digunakan menggunakan warna 

merah dan putih sebagai penerapan logonya seragam. Pada nota 

menggunakan warna merah dan putih, begitu pula dengan 

stempelnya. Sedangkan penerapannya pada media lain seperti kartu 

nama, kuitansi, signage system belum ada. Pemilik perusahaan 

kurang memperhatikan akan pentingnya penggunaan logo sebagai 

identitas perusahaan dan penerapan logo pada media promosi 

kepada konsumen. Namun dengan pembentukan citra perusahaan 

dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap 

konsumen, sehingga konsumen merasa puas dan mempercayakan 

segala sesuatunya kepada pihak perusahaan. 

 Pemilik : Bapak Slamet 
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 Alamat  : Depan SDN Pegirikan, Kecamatan Talang, 

   Kabupaten Slawi, Tegal, Jawa Tengah 

Harga   : Kisaran harga antara Rp. 1.500.000,00 – 

 1.750.000,00. Harga dari produk bias berubah 

 sesuai dengan tebal kayu dan jenis kayu yang 

 diinginkan oleh konsumen dan banyaknya barang 

 yang dipesan.  

 Pemasaran : Daerah Tegal, Brebes, Pekalongan, Batang dan  

  Sekitarnya. Akan tetapi jika pesanan dalam jumlah  

  besar seringkali berasal dari Jakarta dan Bandung.  

 Promosi  : Dilakukan melalui mulut ke mulut. Belum   

  melakukan promosi secara resmi kepada   

  masyarakat.   

2. Hasil Wawancara 

  Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik 

“UD Gangsar Jati” : 

a. Pemilik perusahaan menginginkan penambahan warna agar tidak 

terkesan monoton. 

b. Pemilik perusahaan menginginkan logo yang sederhana, dinamis 

dan mencerminkan dari perusahaan “UD Gangsar Jati”.  
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6.) Analisis Kompetitor 

1. Nama Perusahaan : UD Jati Pulen 

 Logo   :  

 

 

 

 

 

 

         

Gambar 3.5 Logo “UD Jati Pulen” 

 Identifikasi logo : 

a. Logo   : Hampir mirip dengan “UD Gangsar Jati” yang di  

   belakang inisial perusahaan yang berupa huruf J dan 

   P terdapat ilustrasi gambar kusen. Huruf J terletak  

   pada bagian kiri atas, sedangkan huruf P terletak di  

   bagian kanan bawah. 

b. Citra  : Meluas, aktif 

c. Warna : Merah dan putih 

   “UD Jati Pulen” didirikan pada tahun 1991. “UD Jati Pulen” 

ini merupakan sebuah perusahaan produk dan jasa dalam usaha 
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mebel seperti “UD Gangsar Jati”. Lokasi “UD Jati Pulen” 

beralamatkan di Jalan Agung Rt.10/03 No.4 Pegirikan, Talang 

Tegal. Lokasi dari perusahaan ini berada di belakang perusahaan 

“UD Gangsar Jati” yang pemiliknya adalah saudara dari pemilik 

“UD Gangsar Jati”. Penggunaan warna menggunakan warna merah 

dan putih seperti halnya “UD Gangsar Jati”, begitu pula dengan logo 

perusahaan yang mirip dengan “UD Gangsar Jati” yang hanya 

mengganti font.   

 Pemilik  : Bapak Ali Mukti 

 Alamat  : Jalan Agung Rt.10/03 No.4 Pegirikan, Telp.(0283) 

      445439, Talang – Tegal 

 Harga   : Kisaran harga antar Rp. 1.100.000,- sampai  

  dengan Rp. 2.000.000,-. Harga bisa berubah sesuai  

  dengan yang  diinginkan konsumen, mulai dari  

  jenis kayu, desain, dan tingkat kesulitannya. 

 Pemasaran  : Daerah Tegal, Brebes dan sekitarnya.  

 Promosi   : Sama seperti “UD Gangsar Jati” yang   

  pemasarannya dari mulut ke mulut.  
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2. Nama Perusahaan : UD Jati Makmur 

 Logo   :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Logo “UD Jati Makmur” 

 Identifikasi Logo : 

a. Logo   : Hanya berbentuk berupa ventilasi kusen atas tanpa  

   ada huruf inisial dari perusahaan.   

b. Citra : Fleksibel dan meluas 

c. Warna : Merah  

  “UD Jati Makmur” didirikan pada tahun 1972 yang 

berkonsentrasi pada mebel dan pertukangan. Perusahaan mebel ini 

telah berdiri lebih lama dibandingkan dengan perusahaan lain. 

Akan tetapi dikarenakan adanya persaingan perusahaan yang sama 



47 

 

 

 

dan dengan promosi kepada masyarakat yang seadanya maka, 

perusahaan ini menjadi sedikit dikenal oleh masyarakat, adapun 

konsumennya hanya terbatas pada wilayah Brebes dan Slawi saja 

dikarenakan hal ini. Citra perusahaan juga kurang ditonjolkan oleh 

pemilik perusahaan, yang terlihat dari logo yang bergambar kusen 

saja. Selain itu ditambah dengan karyawannya yang hanya tiga 

orang saja itupun termasuk dengan pemilik perusahaan.  

 Pemilik : Bapak Sechudin 

 Alamat  : Jalan Pegirikan No.5 Rt.09 / 03, Talang, Tegal 

 Harga    : Kisaran harga antara Rp. 1.000.000,- sampai  

  dengan Rp. 3.000.000,-. Itupun juga tergantung dari 

  jenis bahan kayu yang dipesan, kesulitan    

  pembuatan, dan pasaran kayu. 

 Pemasaran : Daerah Tegal dan Brebes saja. 

 Promosi : Hanya melalui mulut ke mulut saja 

7.) Analisis Masalah 

  Setelah melakukan identifikasi data, didapat bermacam jenis 

data. Maka tugas peneliti selanjutnya adalah menganalisis data yang 

kemudian dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan 

masalah perancangan ulang. 

  Analisis adalah merupakan upaya untuk mensintesis data 

untuk menghasilkan simpulan data. Tujuannya menemukan pokok - 

pokok pikiran untuk pemecahan masalah yaitu membangun citra “UD 
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Gangsar Jati” yang berfungsi sebagai konsep perancangan corporate 

identity. 

  Pada perancangan ini, data dianalisis dengan menggunakan 

analisis SWOT. Analisa ini membantu untuk melihat kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) dari 

“UD Gangsar Jati”. Faktor - faktor internal adalah kekuatan dan 

kelemahan sedangkan faktor eksternalnya adalah kesempatan dan 

ancaman. Berikut tabel analisis SWOT dari “UD Gangsar Jati” : 
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Kekuatan (strength) 

1. Lokasi usaha yang 

strategis 

2. Produk mebel yang 

beraneka ragam. 

3. Produk mebel yang 

berkualitas. 

4. Sudah mempunyai 

nama dan cukup 

terpandang di daerah 

Tegal dan sekitarnya. 

5. Kerjasama dan 

komunikasi yang baik 

antar karyawan dan 

pemilik perusahaan. 

Kelemahan (weakness) 

1. Kurangnya pengetahuan tentang 

pentingnya marketing. 

2. Kurangnya inovasi dalam pembuatan 

produk. 

3. Sistem penjualan yang hanya 

menunggu konsumen datang atau 

menunggu pesanan dari pelanggan. 

4. Kurangnya perhatian pemerintah 

dalam pengembangan usaha. 

5. Kurangnya percepatan produksi. 

Peluang (opportunity) 

1. Pasar yang berkembang 

dengan pengeksporan 

produk dalam negeri yang 

berkualitas ke luar negeri. 

2. Menambah jenis atau model 

dan produk mebel lainnya. 

3. Mendapatkan konsumen 

baru yang berpotensi 

menjadi pelanggan yang 

loyal. 

4. Sudah dikenal masyarakat 

luas walaupun bukan yang 

pertama. 

5. Penggunaan teknologi untuk 

meningkatkan penjualan. 

1. Lokasi yang strategis 

dengan produk mebel 

yang berkualitas dan 

konsumen yang 

berpotensi menjadi 

pelanggan yang loyal. 

(S1,3 dan O3) 

2. Sudah mempunyai 

nama di daerah 

sekitarnya walaupun 

bukan yang pertama 

dengan menambah 

inovasi baru dalam 

pembuatan jenis atau 

model dan produk 

mebel. (S4 dan O4, 2) 

3. Pasar yang berkembang 

dengan pengeksporan 

produk dalam negeri 

yang berkualitas ke luar 

negeri mendorong 

penggunaan teknologi 

untuk meningkatkan 

penjualan dan produk 

mebel yang berkualitas. 

(O1,5 dan S2,3) 

4. Kerjasama dan 

komunikasi yang baik 

antar karyawan dan 

pemilik menjadi 

pemacu semangat untuk 

membuat produk mebel 

yang berkualitas 

1. Kurangnya pengetahuan tentang 

marketing dan inovasi produk baru 

harus memacu para produsen 

berkembang dengan berinovasi 

dalam jenis atau model produk 

mebel agar mendapatkan konsumen 

baru yang loyal dan berpotensi. 

(W1,2 dan O2,3) 

2. Kurangnya perhatian pemerintah 

dalam memperhatikan 

pengembangan usaha kecil dituntut 

dengan pasar yang berkemabang 

dalam pengeksporan produk lokal 

keluar negeri membuat produsen 

harus lebih inovatif dalam 

pengembangan produk. (W4 dan 

O1,2) 

3. Perkembangan pasar yang pesat dan 

kurangnya tenaga kerja untuk 

mempercepat proses produksi bias 

ditanggulangi dengan penggunaan 

teknologi untuk menambah 

kecepatan produksi. (W5 dan O1,5) 

4. Sistem penjualan yang hanya 

mengandalkan satu pelanggan dan 

kurangnya perhatian pemerintah 

harus disadari produsen dengan 

perkembangan pasar yang cepat 

seperti sekarang untuk menambah 

jenis atau model produk mebel agar 

tidak kehilangan pelanggan. (W3,4 

dan O1, 2,) 
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sehingga mendapatkan 

konsumen baru yang 

berkualitas dan loyal. 

(S5, 3 dan O3) 

Ancaman (Threat) 

1. Persaingan antar perusahaan 

semakin ketat. 

2. Kelangkaan bahan baku. 

3. Persaingan harga antar usaha 

sejenis. 

4. Kehilangan pelanggan 

karena berpindah kepada 

pesaing. 

5. Diperkenalkannya pajak 

penjualan. 

1. Lokasi usaha yang 

strategis dan produk 

yang berkualitas 

membuat terjadinya 

persaingan harga antar 

usaha yang sama yang 

menyebabkan konsumen 

beralih ke produsen lain. 

(S1, 3 dan T3,4) 

2. Kelangkaan bahan baku 

dan tingginya 

permintaan konsumen 

akan produk yang 

beraneka ragam dan 

berkualitas 

menimbulkan persaingan 

harga antar produsen 

untuk tidak kehilangan 

konsumen. (T2, 3, 4 dan 

S 2,3) 

3. Persaingan yang ketat 

dalam usaha yang sama 

membuat produsen 

berlomba-lomba 

membuat produk yang 

berkualitas dan beraneka 

ragam dengan bahan 

baku yang yang terbatas 

untuk menjaring 

konsumen. (T1, 2 dan 

S2, 3) 

 

1. Kurangnya pengetahuan marketing 

dan kurangnya inovasi dalam 

pembuatan produk membuat 

konsumen beralih ke produsen lain 

dan persaingan harga antar produsen. 

(W1,2 dan T3,4) 

2. Kurangnya perhatian pemerintah, 

diperkenalkannya pajak penjualan 

dan kurangnya inovasi dalam 

pembuatan produk membuat 

persaingan antar usaha yang sama 

dan persaingan harga dalam menarik 

konsumen untuk membeli produk. 

(W4, 2 dan T1,3,5) 

3. Kurangnya tenaga kerja dalam 

menambah kecepatan produksi 

sekaligus kelangkaan bahan baku 

harus memaksa produsen untuk lebih 

berinovasi agar konsumen tidak 

beralih ke produk lain. (W5 dan T2) 

4. Sistem penjualan yang hanya 

menunggu konsumen datang di 

tengah persaingan yang ketat 

membuat konsumen beralih ke 

produsen lain untuk mendapatkan 

harga yang sesuai. (W3 dan T1,3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Analisa SWOT 

 



51 

 

 

 

8.) Analisis Masalah Umum 

Masalah umum yang perlu dianalisis sebagai dasar konsep 

perancangan konsep corporate identity untuk pemecahan masalah 

pembangunan citra “UD Gangsar Jati” dan corporate identity. 

a. Citra Perusahaan 

“UD Gangsar Jati” mengalami masalah dalam hal 

pelayanan produk kepada konsumen yang disebabkan kurangnya 

menanamkan citra perusahaan untuk memberikan kepercayaan 

terhadap keberadaannya. Citra perusahaan ini terlihat hanya sekilas 

di mata masyarakat dan konsumennya. Ini juga dikarenakan 

kurangnya peralatan yang ada sehingga kurangnya efektivitas 

waktu dalam penyelesaian produk. Pemilik perusahaan juga kurang 

memperhatikan hal ini sekaligus juga terkendala dana untuk 

melengkapi peralatan produksi dan juga penambahan karyawan. 

Pemilik perusahaan lebih banyak menghabiskan waktu di luar 

daripada di rumah, akan tetapi konsumen terkadang bisa 

berinteraksi langsung dengan pemilik untuk mendiskusikan produk 

atau barang yang akan dibeli. Hal ini juga dapat memberikan nilai 

lebih dan bersifat membangun dalam hal pelayanan kepada 

konsumen.  

b. Corporate Identity 

“UD Gangsar Jati” kurang memiliki logo identitas yang 

mengena pada konsumen. Logo ini hanya berupa inisial huruf G, 
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dengan latar kusen jendela rumah yang mengisyaratkan bahwa 

perusahaan ini bergerak di bidang mebelair. Akan tetapi logo ini 

hanya digunakan pada nota perusahaan saja. Hal ini dikarenakan 

pemilik perusahaan tidak mengerti pentingnya logo sebagai 

corporate identity yang dapat menunjang “UD Gangsar Jati” agar 

lebih dikenal oleh masyarakat luas.  

Penggunaan warnanya juga hanya menggunakan satu warna 

yang monoton yaitu merah. Warna ini memang warna tajam yang 

bisa menjadi point of interest dari penerapan logo pada nota 

perusahaan. Akan tetapi orang yang melihatnya hanya sepintas 

lalu, tanpa memperhatikan dengan seksama logo tersebut. Apalagi 

logo tersebut hanya diterapkan pada nota, yang pada umumnya 

nota tersebut dibuang ataupun disimpan saja. Alangkah baiknya 

jika logo perusahaan ini diterapkan pada semua media agar 

konsumen merasa senang dan tertarik pada perusahaan, tetapi juga 

kualitas produk dari perusahaan itu sendiri.  

Identitas sangatlah penting dan diperlukan oleh perusahaan 

yang mencerminkan sebagai perusahaan yang baik dan bergerak 

dalam bidang apa, akan tetapi “UD Gangsar Jati” belum memiliki 

hal ini. Dari sini pemilik perusahaan kurang memperhatikan citra 

khusus yang dimiliki oleh “UD Gangsar Jati” untuk membangun 

citra perusahaan. 
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9.) Analisis Masalah Khusus 

a. Tampilan visual 

 Corporate identity “UD Gangsar Jati” yang ada pada saat 

ini secara grafis memiliki penampilan yang kurang menarik. 

Dengan gambar logo kusen dan inisial logo huruf G yang mewakili 

nama perusahaan dan repetisi huruf G berwarna putih, kemudian 

penggunaan warna hanya menggunakan warna merah sebagai 

outline logo “UD Gangsar Jati” yang background berwarna putih 

dan lingkaran berwarna merah di bawah huruf G. Untuk 

keseluruhan tampilan visual perlu perbaikan karena kurang adanya 

kesatuan dan penerapan logo pada media yang ada untuk 

menunjang profil perusahaan di mata konsumen. Dimulai dengan 

redesain logo dari “UD Gangsar Jati” dan penerapannya pada 

media dengan corporate identity-nya. 

b. Aspek komunikasi 

 Logo “UD Gangsar Jati” merupakan hal yang sangat 

penting dan vital bagi sebuah perusahaan. Logo “UD Gangsar Jati” 

sudah cukup mengena akan tetapi terkesan kaku dengan adanya 

latar jendela kusen dan kurang memanjakan mata bagi yang 

melihatnya. Inisial huruf G sudah cukup bagus dan mengena 

sebagai perwakilan dari nama perusahaan. Kemudian ditambah 

dengan lingkaran merah di bawah inisial huruf G dan outline 

lingkaran merah yang terlihat mengganggu.  
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c. Aspek Fungsional 

 Corporate identity “UD Gangsar Jati” hanya difungsikan 

sebagai pemanis saja. Sedangkan untuk kepentingan komunikasi 

visual yang seharusnya diterapkan pada kartu nama, jam dinding, 

gelas keramik, baju karyawan, mug, nota, gantungan kunci, 

stempel, dan papan nama perusahaan. Jadi, corporate identity yang 

ada belum difungsikan dengan baik untuk membangun citra 

perusahaan.  

10.)  Masalah 

  Setelah melakukan analisis didapatkan pokok-pokok 

permasalahan yang ada pada “UD Gangsar Jati” yaitu : 

a. Citra perusahaan “UD Gangsar Jati” kurang baik karena hanya 

 mempunyai citra yang semu di mata masyarakat. Hal ini tentu 

 kurang baik untuk perkembangan “UD Gangsar Jati”. 

b. “UD Gangsar Jati” belum memiliki identitas yang kuat dan logonya 

 belum memberikan citra khusus yang dapat ditonjolkan oleh “UD 

 Gangsar Jati”. 

c. Perangkat corporate identity yang ada seperti tampilan visual 

 logonya, aspek komunikasi, dan aspek fungsional belum memenuhi 

 kaidah yang ada.  

11.)  Usulan Pemecahan Masalah 

  Usulan pemecahan masalah diharapkan mampu memberikan 

solusi maksimal untuk menjawab permasalahan yang dihadapi “UD 
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Gangsar Jati” sebagaimana tercermin dalam analisis masalah, analisis 

masalah umum, analisis masalah khusus, dan masalah. 

 “UD Gangsar Jati” mengalami masalah dalam pemasaran 

produk dan jasa karena kurangnya promosi yang disebabkan oleh citra 

masyarakat yang semu pada persepsi masyarakat terhadap “UD Gangsar 

Jati”. Untuk masalah umum yang dihadapi, dilakukan perancangan yang 

dapat menciptakan corporate identity yang efektif dengan cara 

membentuk pesan tunggal, memantapkan produk, memantapkan ususlan 

nilai, memiliki pesan yang unik dan mengirimkan kekuatan emosional 

sehingga dihasilkan citra yang baik dari persepsi masyarakat terhadap 

perusahaan. 

12.)  Keputusan Desainer 

Dari hasil analisis client, kompetitor serta menilik profil 

perusahaan “UD Gangsar Jati” desainer memutuskan merancang ulang 

sebuah logo dan corporate identity yang baik, sederhana, komunikatif, 

mudah dibaca dan diingat, mudah dihubungkan dengan perusahaan, 

dapat dengan mudah disesuaikan untuk semua media grafis dan 

menampilkan citra yang positif serta ciri khas yang kuat. Memiliki 

bentuk yang unik, sederhana, dan fleksibel. Warna yang sederhana dan 

fleksibel, kemudian ukuran yang fleksibel akan tetapi tetap bisa terbaca. 

Ikon yang relevan dan mampu memberikan makna positif bagi 

terwujudnya citra dan identitas perusahaan sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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 Berdasarkan analisis kompetitor logo dari kompetitor lainnya 

berupa logo campuran. Sehingga untuk menjadikan logo baru “UD 

Gangsar Jati” mempunyai daya beda, desainer memilih membuat logo 

baru berupa logo dan logogram. Logo berbentuk inisial dari gangsar jati 

yaitu huruf G ataupun dengan huruf G dan J, warna simpel dan moderen, 

dengan penambahan ilustrasi agar terlihat menarik bagi konsumen. 

 Setelah didapat logo yang baik dikembangkan pula corporate 

identity yang berupa pengaplikasian logo pada beberapa media promosi 

yang dapat mencerminkan image perusahaan yang baik agar lebih dikenal 

baik oleh konsumen terutama target audience dari “UD Gangsar Jati”. 

Pengaplikasian logo yang akan dibuat berupa logo yang memudahkan 

masyarakat lebih mengenal akan citra “UD Gangsar Jati”.  

 3.3.2 Pre Production 

 1. Rough Sketch 

   Sketsa yang dimaksud adalah pembuatan gambar rancangan. 

Sketsa digunakan untuk pembuatan sketsa sebagai proses awal dalam 

berkarya. Setelah penulis mendapatkan hasil berdasarkan kesimpulan 

dari berbagai data yang ada dilanjutkan dengan membuat gambar kasar 

dan sederhana mengenai elemen – elemen rupa yang akan digunakan 

dalam karya corporate identity dan pengaplikasiannya tersebut.  
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2. Alternatif Desain 

   

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Production 

1. Komputerisasi 

  Pada tahap ini desainer menggunakan software Coreldraw X4 

dan Adobe Photoshop sebagai program pengolahan gambar dan finishing 

pada pembuatan desain. 

2. Konsultasi Dosen 

 Sebelum karya dicetak menjadi barang jadi terlebih dahulu 

desain dikonsultasikan, apakah desain sudah benar-benar layak untuk 

dicetak dan diperbanyak. 
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3. Pencetakan 

  Dalam tahap ini desain yang telah jadi dikoreksi kembali, 

ditinjau dari aspek warna, posisi gambar, teks, dan lain - lain untuk 

menghasilkan karya yang terbaik. Karya yang telah jadi, kemudian 

dicetak di tempat pencetakan digital printing. Hal ini dimaksudkan agar 

gambar yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dengan 

menggunakan digital printing. 

3.3.4 Post Production 

1. Pengaplikasian Logo pada Media promosi 

   Setelah logo tersebut diaplikasikan ke berbagai media 

promosi seperti pada baju karyawan, kartu nama, kop surat, amplop, 

nota, kuitansi, stempel, jam dinding, gantungan kunci, pin, mug. 

2. Penyajian Karya desain 

   Pada tahap ini karya dicetak. Tampilan karya yang telah 

selesai berupa pengaplikasian desain pada media yang sudah ditentukan. 

Karya yang telah selesai dipersiapkan untuk pameran sebagai bahan 

penyampaian pesan kepada masyarakat. Berikut ini adalah bagan proses 

berkarya Redesain dan aplikasi corporate identity : 
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Gambar 3.7 Bagan alur proses produksi 
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10. Masalah 
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

4.1 Corporate Identity Design 

4.1.1 Alternatif Desain Logo 

Ide awal dalam redesain logo “UD Gangsar Jati” adalah hanya 

sebuah logotype. Akan tetapi, seiring proses pembimbingan dosen dan 

pemilik perusahaan berkembang menjadi logotype dan logogram. Logo dasar 

dari “UD Gangsar Jati” hanya mengambil inisial huruf depan dari nama 

depan perusahaan yaitu huruf G dengan warna merah yang direpetisi dengan 

ukuran yang berbeda. Dengan latar jendela kusen ber-outline merah yang 

terkumpul dalam satu lingkaran besar.   

 

 

 

 

 

 

               

   Gambar 4.1 Logo awal perusahaan dalam nota 

Kemudian setelah diredesain logo berupa logotype dan logogram 

yang menjadi suatu bentuk kesatuan yang memvisualisasikan perusahaan. 

Berikut adalah logo yang diajukan kepada pemilik perusahaan : 
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a. Jenis logo gabungan ini berupa sebuah kotak 

berwarna merah yang terdapat huruf G di 

atasnya dengan tulisan warna merah. Tulisan 

nama     perusahaan berwarna coklat dengan jenis huruf MoolBoran.   

b.    Jenis logo gabungan ini mengambil 

inisial nama depan perusahaan dengan 

warna coklat bergradasi coklat muda. 

Nama perusahaan dengan font 

MoolBoran berwarna merah gradasi dengan hiasan daun di huruf I pada kata 

Jati yang berwarna hijau muda. Kemudian di bawah tulisan Gangsar Jati 

terdapat kata furniture diapit dengan dua garis vertikal berwarna coklat. 

c. Jenis logo gabungan dengan pictorial yang 

merupakan perwakilan dari kursi teras yang 

mencerminkan perusahaan tersebut adalah 

perusahan mebel dengan warna coklat kayu. Nama perusahaan dengan font 

MoolBoran berwarna merah dengan hiasan tiga daun jati pada huruf I di 

kata Jati berwarna hijau muda.   

d.  Jenis logo gabungan dengan 

mengambil inisial nama 

perusahaan yaitu G dan J yang digabungkan menjadi balok yang diposisikan 

miring dengan apostrof huruf J sebagai titik puncak berwarna merah. 

Kemudian kata UD Gangsar Jati menggunakan font MoolBoran berwarna 
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coklat. Kata furniture yang berada di bawah tulisan nama perusahaan 

menggunakan font Tahoma berada di tengah yang diapit oleh garis vertikal. 

4.1.2 Final logo 

Dari empat alternatif yang dipilih adalah logo b dengan alasan 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan client, serta memenuhi kriteria dari 

hasil analisis client, analisis kompetitor dan visi misi perusahaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Final logo 

  “UD Gangsar Jati” merupakan perusahaan rumahan yang bergerak 

di bidang mebel furniture yang melayani pembuatan mebel dari kayu. Logo 

terdapat pada ikon tiga helai daun yang mempresentasikan pada pohon atau 

kayu sebagai bahan utama dalam pembuatan mebel. Pemberian warna 

coklat merupakan asas perusahaan yang lebih mengidentifikasikan produk 

yang dihasilkan yaitu mebel. Logo utama mengambil inisial huruf G dari 

nama perusahaan “UD Gangsar Jati” dengan warna coklat yang mengambil 

dari warna kayu. Tulisan UD Gangsar Jati menggunakan warna merah, 

mengambil jenis font MoolBoran berukuran 73 pt. Jenis huruf ini dipilih 

karena mudah dibaca dan jika diaplikasikan ke berbagai ukuran tetap 

terbaca. Pemilihan warna merah ini merupakan permintaan dari pemilik 
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perusahaan yang memang menyukai warna merah untuk diaplikasikan pada 

nama perusahaan. Hal tersebut disebabkan warna merah dapat 

mencerminkan semangat, ekpansif, dan aktif. Kemudian kata furniture yang 

menegaskan bahwa “UD Gangsar Jati” adalah perusahaan mebel, dengan 

pemberian warna coklat yang dimana warna ini merupakan warna dominan 

yang sering digunakan dalam pemberian warna mebel. Garis horizontal 

berwarna coklat yang berada di kanan kiri kata furniture untuk memberikan 

keseimbangan dengan objek yang berada di atasnya agar tidak memberikan 

kesan timpang bagi yang melihatnya.  
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4.1.3 Proses Pembentukan 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bagan proses pembentukan 

Penjelasan :  

  Logo awal “UD Gangsar Jati” menggunakan warna merah sebagai 

warna dasarnya. Terdapat tiga buah jendela atau kusen outline merah 

sebagai background dengan logo awal huruf G yang mendapatkan repetisi 
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dengan dua buah lingkaran berukuran berbeda dengan latar lingkaran bagian 

depan berwarna merah outline putih, yang kedua berwarna putih dengan 

ukuran yang lebih besar dari lingkaran pertama ber-outline merah. Huruf G 

pada logo diambil dari font Britney Spears FF yang dimodifikasi 

sedemikian rupa dengan penambahan lingkaran di atas garis terakhir huruf 

G memberikan kesan garis terakhir tersebut seperti huruf J. Hingga huruf G 

seperti perpaduan dua huruf menjadi satu yaitu G dan J yang mengartikan 

nama perusahaan yaitu “UD Gangsar Jati”. 

  Kemudian dibuat tulisan nama perusahaan berwarna merah 

menggunakan font MoolBoran tanpa kait agar lebih terbaca. Pemilihan 

warna merah ini sebagai pilihan dari pemilik perusahaan yang memang 

menyukai warna merah yang diaplikasikan pada nama perusahaan dan 

mencerminkan semangat, ekpansif, dan aktif.  

  Kata furniture yang menegaskan bahwa “UD Gangsar Jati” adalah 

perusahaan mebel, dengan pemberian warna coklat yang dimana warna ini 

merupakan warna dominan yang sering digunakan dalam pemberian warna 

mebel. Garis horizontal berwarna coklat yang berada di kanan kiri kata 

furniture untuk memberikan keseimbangan dengan objek yang berada di 

atasnya agar tidak memberikan kesan timpang bagi yang melihatnya. Pada 

desain terdapat pada ikon tiga buah daun yang mengapresiasikan pada 

pohon atau kayu sebagai bahan utama dalam pembuatan mebel. 
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4.1.4 Desain Logo dalam Format Positif dan Diapositif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.4 Logo dalam format positif dan diapositif 

4.1.5 Variasi Ukuran Logo 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5     Gambar 4.6 

      Ukuran 12 cm x 9 cm          Ukuran 7 cm x 5 cm 
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   Gambar 4.7 

            Ukuran 5 cm x 3,5 cm 

4.1.6 Acuan Warna  

       R : 186   G : 107     B : 17   

     C : 33     M : 67      Y : 100     K : 0 

     R : 238    G : 0         B : 16   

     C : 0       M : 100     Y : 100     K : 0 

     R : 141   G : 186     B : 0   

     C : 53    M : 11       Y : 100     K : 0 

4.2 Desain Logo 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Logo hasil redesain 

 4.2.1 Deskripsi Logo 

  Logo “UD Gangsar Jati” yang diredesain mengalami beberapa 

perubahan yang signifikan untuk mendapatkan sebuah logo yang sesuai 
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dengan image perusahaan. Logo tetap mengambil inisial nama perusahaan, 

akan tetapi perbedaannya logo mengambil inisial dari nama perusahaan 

yaitu huruf G yang berasal dari Gangsar dan huruf J yang berasal dari Jati. 

Kedua inisial ini digabungkan langsung ke dalam huruf G dengan ukuran 73 

pt yang disisipi tanda titik sebagai penanda bahwa huruf G tersebut terdiri 

dari dua huruf yaitu huruf G dan huruf J warna yang digunakan yaitu warna 

coklat. Jenis huruf yang digunakan untuk nama perusahaan “UD Gangsar 

Jati” menggunakan font “MoolBoran” dengan warna merah. Titik pada 

huruf I pada kata Jati dihilangkan dan diganti menggunakan tiga helai daun 

berwarna hijau. Kata furniture menggunakan jenis huruf Tahoma dan 

penerapan media komunikasi dengan pewarnaan yang menggunakan warna 

coklat tanpa outline dan garis horizontal yang berada di kanan kiri kata 

furniture. 

4.2.2 Analisis Logo 

  Dasar pemikiran dari image yang ingin dibangun adalah corporate 

identity dan produk dan jasa dari ”UD Gangsar Jati” yaitu perusahaan yang 

bergerak di bidang pelayanan jasa pembuatan mebel. Kemudian image yang 

ingin ditampilkan yaitu dengan adanya kesesuaian antara corporate identity 

dan produknya. 

  Logo harus memenuhi beberapa kriteria yaitu unik, mencerminkan 

dan mengangkat citra perusahaan sekaligus membedakan dengan yang lain. 

Simpel, sederhana, mudah ditangkap dan dimengerti dalam waktu yang 

relatif singkat. Fleksibel, mudah diaplikasikan ke berbagai media dan 
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sekaligus tahan lama. Mudah dihubungkan dengan jenis usaha dan citra 

perusahaan sehingga bisa bersaing dengan perusahaan kompetitor. 

  Pemilihan jenis huruf dimaksudkan agar logo memiliki kesan 

khusus yang sesuai dengan karakter perusahaan. Karakter huruf yang dipilih 

adalah memiliki kesan tegas, kuat, modern, efisien, dan dinamis. Pilihan 

huruf untuk nama perusahaan menggunakan font MoolBoran. Jenis huruf ini 

termasuk huruf Sans Seriff (huruf tak berkait) dimana huruf ini tidak 

memiliki kaki atau serif dan memiliki ketebalan huruf yang hampir sama 

yang mengisyaratkan modern, kontemporer, dan efisien.  

  Alternatif pilihan yang sesuai adalah merah, coklat, hijau, hitam. 

Warna utama yang digunakan adalah merah, coklat dan hijau. Warna yang 

dipilih tersebut dengan ketentuan CMYK dimana merah memiliki kesan 

yang dominan, menarik, aktif, semangat, dan kemakmuran. Warna merah ini 

sebagai warna dominan dalam usaha mebel ini, menarik dalam arti agar 

konsumen tertarik untuk membeli produk perusahaan dan karakter yang kuat. 

Warna coklat sebagai warna hangat agar terjalin komunikasi yang baik 

antara kedua belah pihak dan rasa kekeluargaan untuk kenyamanan 

konsumen dalam berinteraksi dalam jual beli. Warna coklat mempunyai 

kesan hangat, nyaman, dan aman. Kemudian warna hijau yang mempunyai 

kesan menenangkan, tumbuh, berkembang, dan keseimbangan yang berarti 

perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang. Ketiga warna tersebut jika 

digabungkan melambangkan semangat untuk terus maju dan berkembang 

dengan asas kekeluargaan. 
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  Logo yang terpilih harus memenuhi kriteria persyaratan logo yang 

baik. Tipe huruf yang digunakan mudah dibaca, sehingga saat diaplikasikan 

ke berbagai ukuran media tetap terbaca. Logo menggunakan tiga warna yaitu 

coklat yang berarti menandakan hubungan yang luwes antara bawahan, 

pemilik perusahaan, merah yang berarti semangat perusahaan untuk terus 

maju dan aktif untuk mencapai kemakmuran bersama, hijau yang 

melambangkan perusahaan terus tumbuh berdasar atas asas kekeluargaan 

agar konsumen merasa nyaman dalam pelayanannya. Komposisi dalam logo 

yang terpilih menggunakan komposisi simetris dimana semua komponen 

menghasilkan keseimbangan dinamis dengan kesan pandangan terarah, 

mulai dari inisial perusahaan, nama perusahaan, dan kata furniture beserta 

garis yang berada di kanan kirinya.  
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4.3 Aplikasi Logo Pada Media Promosi 

4.3.1 Stationery 

4.3.1.1 Business Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Business Card 

a. Spesifikasi Karya  

Jenis Rancangan  : Business Card 

Ukuran   : 9 cm x 5.5 cm 

Media dan Teknik : Kertas MPP dengan laminasi dof dan CorelDraw  

      X4 dan printing 

Fungsi  : Sebagai Informasi dan Promosi Perusahaan 

Tahun   : 2012 
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b.  Deskripsi Karya 

 Business Card atau yang sering disebut kartu nama ini 

berukuran 9 x 5.5 cm yang dicetak pada kertas MPP dengan bentuk 

persegi panjang yang di setiap ujungnya bersudut melengkung. Pada 

bagian depan kartu nama terdapat logo perusahaan berada di bagian 

tengah dengan ukuran 3 x 2 cm dengan latar warna putih yang 

mendominasi kartu nama. Kemudian terdapat garis vertikal warna merah 

di bagian pojok kiri atas dan pojok kanan bawah masing-masing 

mempunyai ukuran yang berbeda dengan ukuran yang berbeda. 

 Kemudian pada bagian belakang kartu nama menggunakan latar 

berwarna coklat keseluruhan dengan font yang berwarna putih. Nama 

pemilik perusahaan dan nama jabatan menggunakan font Quadranta 

yang terletak di bagian kiri atas. Kemudian alamat perusahaan yang 

berada di bawah nama pemilik perusahaan menggunakan font Futura Md 

BT yang berada di kanan kiri. Bagian atas terdapat logo perusahaan di 

sisi kanan, sedangkan sisi kiri terdapat nama pemilik perusahaan dan 

jabatan pemilik perusahaan. Kemudian bagian bawah terdapat alamat 

perusahaan yang dibagi di kedua sisi.      

c.  Analisis Karya 

 Pembuatan business card ini menggunakan software CorelDraw 

X4. Penempatan elemen-elemen desain seperti gambar dan teks 

menggunakan teknik powerclip dimana elemen-elemen tersebut ditata 

sedemikian rupa dengan warna coklat (C=33 M=67 Y=100 K=0). 
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Tipografi pada business card menggunakan font MoolBoran, font Futura 

Md BT  yang berukuran 6.8 pt dan font Quadranta yang berukuran 9 pt. 

Keseluruhan peletakan elemen sebagian menggunakan teknik powerclip 

dan sisanya menggunakan teknik  peletakan biasa. Keseluruhan unsur 

digabung dengan peletakan posisi yang pas untuk penampilan yang 

bagus bagi business card. Business card ini berukuran 9 cm x 5.5 cm 

yang menyesuaikan dengan ukuran normal sebuah business card dengan 

mempertimbangkan unsur kepraktisan. 

 Business card menggunakan kertas MPP warna putih berukuran 

A4 dengan laminasi doff. Pemilihan kertas MPP dikarenakan jenis kertas 

ini tebal dan mempunyai daya serap warna tinta yang bagus sehingga 

kontras tinta cetak terlihat lebih tajam. Kemudian laminasi doff dipilih 

agar business card awet, tidak cepat rusak, terlihat tebal dan tidak luntur 

jika terkena air. 

 Business card ini menggunakan konsep sederhana sebagai 

pilihannya. Konsep ini ditampilkan untuk memunculkan kesan tidak 

muluk-muluk untuk menarik dan mendapatkan kepercayaan konsumen. 

Dengan begitu akan menjadi cambuk bagi perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kinerja dan kreasi produk. Bussiness card ini sebagai 

media informasi dan sekaligus promosi perusahaan, agar orang-orang 

dapat mengetahui bagaimana berhubungan dengan perusahaan untuk 

melakukan transaksi jual beli. 
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 Tampilan business card ini berukuran 9 cm x 5.5 cm dengan 

bentuk persegi panjang dengan keseluruhan sudut melengkung dan 

mudah dimasukkan ke dompet. Penggunaan sudut melengkung agar lebih 

terlihat dinamis dan fleksibel dibandingkan dengan sudut 90 derajat yang 

terlihat lebih kaku. Di bagian depan, logo perusahaan berada di bagian 

tengah sebagai point of interest dimana orang akan lebih terfokus di 

bagian tengah dari suatu bidang sehingga akan menatap lekat-lekat pada 

objek yang berada di tengah. Point of interest dari bagian depan business 

card terletak pada logo perusahaan yang terletak di tengah bidang, yang 

diikuti dengan persegi panjang kecil di bagian bawah sebagai 

penyeimbang dari background putih agar tidak terkesan monoton. 

Kesatuan terlihat pada background putih sebagai pemersatu keseluruhan 

objek sehingga tercipta kesatuan dalam desain. Keseimbangan simetris 

dimana antara kedua sisi bidang terdapat elemen yang membagi sama 

rata kanan dan kiri. Irama didapat melalui peralihan ukuran dari bidang 

persegi panjang dengan background putih ke bidang persegi panjang di 

bawah dengan warna coklat. 

 Sedangkan di bagian belakang business card, background 

berwarna coklat, dengan keseluruhan elemen berwarna putih untuk 

menyesuaikan background agar memudahkan dalam membaca. 

Keseimbangan menggunakan keseimbangan asimetris yang terlihat 

antara sisi kanan dan kiri lebih berat di sisi kanan. Point of interest 

terletak pada warna coklat sebagai background yang mendominasi 
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bidang, yang kemudian diikuti oleh logo perusahaan di pojok kanan atas, 

nama pemilik perusahaan, dan terakhir alamat perusahaan. Kesatuan 

terlihat pada dominasi warna coklat di background dan penyesuaian 

elemen lain dalam desain. Irama didapat dari perulangan tipografi pada 

desain yang lebih mendominasi pada bagian belakang business card.  

 Tipografi yang digunakan pada bagian depan kartu nama terlihat 

pada logo di tulisan “UD Gangsar Jati” dengan font MoolBoran dan 

tulisan furniture yang menggunakan font Arial. Keseluruhan font ini 

merupakan font sans seriff dimana jenis huruf ini tanpa kait dan 

keseluruhan huruf mempunyai ketebalan huruf yang sama. Jenis huruf ini 

dipilih agar lebih mudah dibaca dan huruf terlihat lebih simpel dan kesan 

yang ditimbulkan oleh huruf ini adalah, moderen, kontemporer, dan 

efisien. 

 Di bagian depan kartu nama terdapat unsur logo dan garis, 

menggunakan warna putih sebagai background untuk memberikan kesan 

bersih putih diartikan sebagai perusahaan itu rapi dalam segala hal 

berupa pembuatan mebel dan bersih dalam pengerjaan pembuatan mebel. 

Logo berada di tengah sebagai point of interest dari kartu nama agar 

orang langsung mengetahui nama perusahaan dan bergerak di bidang apa 

dengan peletakan di tengah berasumsi bahwa perusahaan itu unggul 

dalam semua aspek bidang khususnya bidang mebel. Kemudian garis 

vertikal pada bagian pojok kiri atas dan pojok kanan bawah untuk 

memberikan kesan stabil, gagah, dan elegan dengan warna merah yang 
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mengartikan untuk tetap semangat maju ke depan. Terdapat persegi 

panjang pada bagian bawah dengan warna coklat yang memberikan rasa 

hangat dengan mengambil dari warna tanah sebagai tempat berpijak. 

 Pada bagian belakang background berwarna coklat yang 

memberikan kesan hangat dengan beberapa garis berwarna putih sebagai 

penyeimbang agar tidak terkesan timpang dengan objek yang lainnya dan 

sebagai unsur penyeimbang dengan bagian depan business card. Logo 

berada di bagian pojok kanan atas untuk menegaskan kembali nama 

perusahaan. Kemudian nama pemilik perusahaan berada di bagian kiri, 

dikarenakan setelah melihat logo yang berada di kanan orang akan 

melihat ke arah kiri sebagai lanjutannya yang terdapat nama pemilik 

perusahaan. Garis berwarna putih yang berada di sudut-sudut 

memberikan visualisasi yang terlihat sederhana dan enak dilihat. 

Kemudian terdapat transparansi logo “UD Gangsar Jati” yang mengambil 

logo pictorial-nya saja yang berada di pojok kiri bawah sebagai penegas 

kembali dari perusahaan dengan warna putih agar terbaca dengan 

background berwarna coklat.  

 Kemudian tampilan belakang business card didominasi oleh 

warna coklat yang mengacu pada pada warna kayu untuk memudahkan 

konsumen dalam mengingat perusahaan bergerak dalam bidang mebel, 

selain itu warna coklat yaitu memberi kesan rasa hangat dan nyaman 

yang diharapkan konsumen merasa nyaman saat melakukan transaksi jual 

beli dan konsumen dan semua pihak perusahaan tidak terdapat batas yang 
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membedakan antara konsumen dan pihak perusahaan. Teks pada bagian 

belakang business card dengan kesimbangan simetris mengedepankan 

sikap yang adil kepada semua pihak perusahaan dan konsumen.  

 

4.3.1.2 Letter Head 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.10 Letterhead 
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a. Spesifikasi Karya 

Jenis Rancangan : Letter Head 

Ukuran : Amplop 21 cm x 29 cm dan Kop Surat 23 cm x 9 

cm 

Media dan Teknik : Kertas HVS A4 80 gram dan CorelDraw X4 dan 

printing 

Fungsi : Sebagai informasi perusahaan dan Promosi   

perusahaan dan printing 

Tahun  : 2012 

b.  Deskripsi Karya 

  Amplop berukuran 23 cm x 9 cm dengan dominasi warna putih, 

kemudian warna merah, dan coklat. Pada bagian depan menggunakan 

warna putih sebagai latar, merah dan coklat sebagai warna persegi 

panjang dengan ukuran yang berbeda kemudian warna coklat sebagai 

alamatnya. Font yang digunakan menggunakan font Futura MD BT yang 

digunakan pada alamat perusahaan yang berada pada pojok kanan bawah 

sebesar 9 pt. Terdapat transparansi warna logo inisial nama perusahaan 

berwarna abu – abu di pojok kanan atas. Kemudian pada bagian belakang 

amplop untuk penutup amplop menggunakan warna merah dengan latar 

tetap berwarna putih. Di penutup amplop bagian kiri terdapat inisial logo 

perusahaan berwarna putih dan di bagian kanan penutup amplop terdapat 

alamat perusahaan berwarna putih.  
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  Letter Head berukuran 21 cm x 29 cm dengan dominasi latar 

berwarna putih dan beberapa font nya sekaligus ada yang berwarna 

coklat dan putih, kemudian warna merah pada garis-garisnya. Logo 

perusahaan berada di pojok kiri atas yang kemudian pada bagian bawah 

terdapat garis horizontal berwarna merah dari kiri ke kanan yang 

akhirnya memotong garis vertikal dan pada bagian bawah kertas terdapat 

persegi panjang dengan warna coklat dan merah dengan ukuran yang 

berbeda dimana warna merah berukuran lebih besar daripada warna 

coklat. Alamat perusahaan berada di bagian pojok kiri bawah dengan font 

Futura MD BT berukuran 9 pt dengan dua warna yaitu warna coklat pada 

bidang putih dan warna putih pada bidang merah. Terdapat transparansi 

warna merah yang mengambil inisial nama perusahaan dengan ukuran 

yang hampir memenuhi keseluruhan bidang. 

c. Analisis Karya 

   Pembuatan letterhead ini menggunakan software CorelDraw 

X4. Penempatan elemen-elemen desain seperti gambar dan teks 

menggunakan teknik powerclip dan transparency dimana elemen-elemen 

tersebut ditata sedemikian rupa. Tipografi pada amplop dan letterhead 

menggunakan font Futura Md BT yang berukuran 9.5 pt bagian depan 

dan 7.5 pt di bagian belakang, sedangkan pada letterhead berukuran 9.2 

pt pada alamat perusahaan. Ukuran amplop berukuran 21 cm x 29.7 cm 

d, sedangkan ukuran letterhead 23 cm x 9 cm. Warna utama yang 

digunakan dalam amplop dan letterhead adalah warna merah ( C=0 
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M=100 Y=100 K=0 ) dan warna coklat ( C=33 M=67 Y=100 K=0 ) 

dengan background utama berwarna putih. 

   Pencetakan desain amplop menggunakan kertas amplop biasa 

yang sering digunakan pada instansi perusahaan dengan warna putih 

bersih, sedangkan letterhead menggunakan kertas A4 biasa yang 

lazimnya sering digunakan dalam kop surat dengan warna putih yang 

dimana memberikan rasa  formal. Pemilihan kertas A4 dikarenakan 

kertas ini adalah kertas yang umumnya sering digunakan dalam kop surat 

yang formal pada instansi perusahaan.  

   Konsep keseluruhan yang ingin ditampilkan adalah konsep 

sederhana, dengan menonjolkan karakter perusahaan melalui warna 

merah yang menjadi karakteristik perusahaan. Warna putih sebagai 

warna dominan secara keseluruhan untuk menampilkan kesan formal.  

   Amplop berukuran 23 cm x 9 mengambil warna putih kesan 

bersih dan suci. Di bagian depan, logo perusahaan berada di bagian 

sebelah pojok kiri atas dengan alasan orang melihat dari kiri ke kanan 

dan sebuah kotak sebagai nama dan alamat tujuan di bagian bawahnya 

sehingga orang lebih mudah untuk melihatnya. Alamat perusahaan 

terletak pada bagian kanan bawah dengan warna coklat yang menberikan 

rasa hangat bagi orang yang melihatnya. Di bawah alamat perusahaan 

terdapat persegi panjang dengan warna merah yang dan warna coklat di 

bawahnya. Transparansi logo inisial perusahaan di pojok kanan atas 

sebagai penegasan kembali bahwa surat yang ada adalah “UD Gangsar 
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Jati” dengan warna abu-abu sebagai warna penyeimbang dengan 

dominasi warna putihnya.  

   Dominasi yang terlihat adalah dominasi warna putih yang 

menjadi latar belakang dalam amplop untuk mendapatkan kesan yang 

formal. Komposisi menggunakan komposisi asimetris, dimana elemen 

desain lebih banyak terdapat di sebelah kanan.  Kesatuan didapat dari 

kesejajaran yang dimana keseluruhan objek mengambil garis lurus 

horizontal dari persegi panjang berwarna merah dan coklat di bawah, 

alamat perusahaan, dan kotak untuk alamat penerima surat. Irama yang 

ada peralihan ukuran dimana persegi panjang besar  warna putih ke arah 

persegi panjang kecil berwarna merah dan coklat di bawah.  

   Alamat perusahaan yang memanjang terletak di bagian kanan 

bawah untuk menyeimbangkan objek yang berada di kiri agar tidak 

timpang. Persegi panjang berwarna merah di bagian bawah merupakan 

visual yang kuat pada amplop dengan ciri khas karakter yang kuat, akan 

tetapi logo “UD Gangsar Jati” tetap akan menjadi poin yang penting 

dalam visualnya. Warna merah mencerminkan dari rasa semangat dan 

aktif perusahaan dan warna coklat di bawahnya yang berarti rasa nyaman 

dan hangat dari perusahaan kepada konsumen. Warna coklat di bawah 

warna merah memberikan rasa hangat dalam karakter yang kuat di dalam 

warna merah. 

   Bagian belakang amplop menggunakan warna putih sebagai 

warna dominannya dan bagian tutup amplopnya menggunakan warna 
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merah yang tetap menjadi ciri khas “UD Gangsar Jati” dengan karakter 

dan semangat yang kuat. Di bagian penutup amplop bagian kiri terdapat 

inisial logo perusahaan berwarna putih sebagai penegasan perusahaan 

apa dan warna putih digunakan untuk kemudahan membaca di dalam 

background merah. Bagian kanan penutup amplop terdapat alamat 

perusahaan berwarna putih. Komposisi yang digunakan menggunakan 

komposisi simetris dimana antar bagian kanan dan kiri terdapat objek 

yang konsisten dan formal untuk pemberian rasa nyaman pada saat 

dibaca. 

   Dominasi terlihat pada warna merah pada tutup amplop yang 

keseluruhan mengambil warna untuk membuat karakter yang kuat dalam 

perusahaan. Keseimbangan didapat dari keseimbangan simetris dimana 

tutup amplop di sisi kanan dan kiri terdapat objek dengan satau garis 

lurus sehingga tampak rapi dan teratur.  Kesatuan terwujud dengan warna 

merah yang pada tutup amplop yang diimbangi dengan bidang warna 

putih yang lebih banyak untuk memunculkan karakter yang kuat, bersih, 

dan rapi. Irama yang ada, tercipta dari warna yang merah yang menjadi 

background tutup amplop dan warna putih di logo pictorial dan alamat 

perusahaan dengan bagian putih yang mendominasi di abgian bawah.   

   Warna merah pada tutup amplop di bagian belakang 

mencerminkan dari rasa semangat dan aktif perusahaan untuk maju terus 

ke depan. Kemudian alamat perusahaan dan logo pictorial perusahaan 
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berwarna putih untuk menyeimbangkan warna merah di background 

tutup amplop.   

   Konsep dalam letterhead adalah sederhana dengan mengambil 

warna putih sebagai dominasi warna. Akan tetapi warna merah juga 

mengambil perannya dalam menyeimbangkan dominasi warna dalam 

karakter perusahaan yang kuat.  

   Keseimbangan yang terlihat adalah keseimbangan simetris  

dengan pembagian sisi kanan dan kiri yang seimbang, elemen garis dan 

logo di sisi kiri dan logo pictorial perusahaan dengan ukuran yang besar 

di sisi kanan. Point of interest ada pada letterhead ini terletak pada logo 

pictorial logo di sisi kanan bidang yang ditransparansi dengan ukuran 

yang besar. Kemudian diikuti dengan logo perusahaan yang berada di 

pojok kiri atas. Warna yang menjadi dominasi dalam letterhead adalah 

warna merah yang berada di bagian bawah kertas dikarenakan warna 

merah adalah warna dengan karakter yang kuat walaupun dominasi 

warna secara keseluruhan dalam visual adalah warna putih. Kesatuan 

terlihat dari dominasi warna putih pada latar dengan adanya warna merah 

pada beberapa elemen desain lainnya sehingga tercipta kesatuan dalam 

desain. Irama yang ada dalam desain adalah berupa bentuk yang dimulai 

dari garis di sisi kiri bidang kemudian persegi panjang di bagian bawah 

bidang.  

   Letter Head sebagai media promosi melalui kop surat dan 

amplop dimana logo perusahaan beserta keperluan dari pemilik 
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perusahaan dijadikan satu dalam bentuk tulisan beserta logo sehingga 

yang mendapatkan surat tersebut akan teringat dengan perusahaan. 

Letterhead  menggunakan latar warna putih sebagai kesan bersih dan 

suci, peletakan logo sebagai identitas perusahaan di pojok kiri atas agar 

mudah dilihat dan menjadi kebiasaan bahwa orang membaca adalah dari 

kiri ke kanan sehingga peletakan logo berada di pojok kiri atas. 

   Alamat perusahaan berada di pojok kiri bawah dengan warna 

coklat pada background putih sebagai warna tanah dan kayu yang 

mengisyaratkan sebagai warna bumi yang sebagai awal dari pertumbuhan 

segala sesuatu sekaligus warna yang sering digunakan dalam warna 

pelitur mebel dan warna putih sebagai warna yang bersih, suci sekaligus 

sebagai penyesuaian warna yang menyesuaikan dengan background 

merah pada sebagian alamat perusahaan pada persegi panjang merah di 

bagian bawah kertas. Alamat perusahaan menggunakan font Futura Md 

BT dimana jenis huruf tersebut adalah font yang tak berkaki sehingga 

memudahkan dalam membaca alamat perusahaan dimana font ini 

terlihat, moderen, kontemporer, dan efisien.  

   Warna merah pada garis memberikan kesan tegas, terarah, dan 

semangat yang tinggi yang sesuai dengan misi perusahaan. Garis vertikal 

memberikan kesan kekuatan yang bergerak ke atas dikarenakan pada saat 

mata melihat dari bawah ke atas memberikan kesan ketinggian yang 

nyata, sedangkan garis horizontal memberikan kesan ketenangan serta 

membuat mata seolah-olah digerakkan dari kiri ke kanan. Bentuk persegi 
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panjang yang berada di bagian bawah kertas menggunakan warna merah 

memiliki kesan yang dominan, menarik, aktif, semangat, dan 

kemakmuran yang mencerminkan karakter perusahaan yang kuat, dan 

aktif dan warna coklat sebagai warna bumi yang mengisyaratkan bumi 

adalah media awal pertumbuhan segala sesuatu dan bentuk persegi 

panjang memberi rasa nyaman antara pemilik, karyawan, dan kosumen.   

4.3.1.3 Kuitansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 4.12 Kuitansi  
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a. Spesifikasi Karya 

Jenis Rancangan : Kuitansi 

Ukuran  : 20 cm x 8 cm 

Media dan Teknik : Kertas HVS dan CorelDraw X4 dan printing 

Fungsi : Sebagai keabsahan dalam transaksi jual beli 

b. Deskripsi Karya 

   Kuitansi berukuran 20 x 8 cm pada cover depan menggunakan 

warna kuning dan hijau sebagai unsur utama dalam cover depan. Logo 

berada pada pojok kiri dengan outline putih, kemudian tulisan buku 

kuitansi berada di pojok kanan bawah dengan warna merah ber-outline 

hitam, dan alamat perusahaan berada di bawah dengan warna hitam. 

Terdapat outline merah yang menjorok ke dalam yang mengelilingi 

bidang. Di pojok kiri atas terdapat transparansi beberapa persegi dengan 

peletakan acak dengan warna yang berbeda-beda. 

   Pada kuitansi terdapat dua bagian yang pada umumnya ada 

dalam kuitansi. Di bagian kiri  bidang keseluruhan menggunakan warna 

coklat pada font dan logo berada di tengah bidang. Sedangkan pada 

bagian kanan bidang di dominasi dengan warna merah pada font dan 

sedikit warna hijau pada garis. Terdapat lettermark logo perusahaan 

berukuran besar dengan warna coklat yang ditransparansi.    

c. Analisis Karya 

 Pembuatan amplop dan letterhead ini menggunakan software 

CorelDraw X4. Penempatan elemen-elemen desain seperti gambar dan 
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teks menggunakan teknik powerclip dan transparency dimana elemen-

elemen tersebut ditata sedemikian rupa. Ukuran kuitansi 20 cm x 8 cm. 

Font yang digunakan yaitu font maiandra GT dengan ukuran 31 pt yang 

telihat pada pojok kanan bawah dan alamat perusahaan berada di bawah 

kata buku kwitansi. Terdapat outline warna merah yang mengelilingi 

bidang dengan ukuran yang lebih kecil dari bidang yang sebenarnya yang 

menjorok ke dalam. Warna yang digunakan adalah transparansi fountain 

antara warna hijau ( C=33 M=67 Y=100 K=0 ) dan kuning ( C=53 M=11 

Y=100 K=0 ). Pada cover depan, kertas yang digunakan adalah kertas 

manila ukuran A3 yang berwarna putih yang kemudian dicetak print. 

Pemilihan kertas ini beralasan kertas manila ini sesuai dengan isi kuitansi 

yang akan dicetak. Walaupun kertas ini terlihat kurang kokoh, ini sesuai 

dengan kuitansi yang nantinya akan disobek dan diserahkan kepada 

konsumen yang telah membeli produk perusahaan.    

 Cover depan didominasi oleh background warna kuning dan 

hijau dengan outline kotak merah yang menjorok kedalam sebagai 

penyatausemua elemen dalam desain. Elemen dalam cover terdiri teks, 

kotak, logo pictorial, logo, dan font Maiandra GT.  Sedangkan isi 

kuitansi terdiri dari logo, font, dan garis dengan background warna putih 

dan warna yang didominasi oleh merah dan coklat.  

 Konsep yang dihadirkan dalam kuitansi perusahaan adalah 

kesejukan dalam karakter kuat perusahaan. Unsur utama warna pada 

cover depan adalah warna hijau dan kuning untuk memberikan rasa sejuk 
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dan keceriaan dalam perusahaan dalam karakter yang kuat yang 

tercermin dari warna merah pada kwitansi. Terdapat teks alamat 

perusahaan yang menggunakan huruf sans seriff untuk kemudahan dalam 

membaca.  

 Dominasi pada cover depan adalah warna sekunder dan primer 

pada keseluruhan yang terlihat adalah warna hijau dan kuning yang 

menutupi seluruh bidang, sedangkan dominasi kuitansi bagian dalam 

terlihat dalam warna merah dan coklat dalam font. Point of interest dari 

cover depan kuitansi adalah pada kata buku kwitansi yang menggunakan 

warna merah dengan outline putih yang diikuti dengan transparansi logo 

perusahaan di atas bidang kuning, sedangkan bagian dalam terlihat pada 

logo pictorial berwarna coklat dengan ukuran yang besar dan diikuti oleh 

warna merah pada font. Keseimbangan dalam cover depan kuitansi 

adalah keseimbangan asimetris dimana antara pojok kiri atas dan pojok 

kanan bawah terdapat objek yang saling mengimbangi antara bagian 

kanan dan kiri dengan peletakan objek yang berbeda, sedangkan bagian 

dalam menggunakan keseimbangan asimetris dimana bagian antara sisi 

kanan dan kiri lebih luas di sisi kanan. 

 Kesatuan terwujud dari logo perusahaan dan kata buku kwitansi 

yang yang peletakannya berlawanan arah dengan dikelilingi outline 

merah yang menjorok ke dalam, sedangkan bagian dalam kuitansi terlihat 

dari ukuran besarnya logo pictorial perusahaan yang setengah bagiannya 

terbagi dua di kedua sisi. Irama yang ada dalam karya adalah perulangan 
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teks dengan dalam bidang walaupun tidak ada perubahan yang berarti 

dengan ukuran teks yang berbeda, sedangkan bagian dalam kuitansi 

tercipta dari perulangan font dan warna yang mendominasinya. Tipografi 

yang ada menggunakan jenis huruf Maiandra GT dengan ukuran 31 pt 

yang memberikan rasa tegas dan dinamis yang sesuai dengan karakter 

yang kuat perusahaan.  

 Warna hijau memberikan rasa sejuk kepada yang melihatnya, 

sedangkan warna kuning memberikan rasa optimis untuk selalu maju dan 

harapan agar semakin berjaya kedepannya untuk perusahaan harapan dan 

keceriaan, kemudian warna hijau sebagai warna yang memberikan rasa 

alami dan segar bagi yang melihatnya. Terdapat outline warna merah 

yang mengelilingi bidang sehingga memberi rasa semangat yang terarah 

dan terjaga. Warna putih mendominasi pada kata gangsar jati dan gambar 

daun, dengan alasan agar lebih mudah terbaca dengan background yang 

berwarna kuning dan hijau. Font yang digunakan pada alamat perusahaan 

di bagian bawah menggunakan font San Seriff  agar dalam pembacaannya 

mudah terbaca dengan baik dengan warna hitam agar lebih mudah 

terbaca dengan background dengan dominasi warna cerah. Font pada 

kata buku kwitansi menggunakan font Maiandra GD sebesar 31 pt 

dengan peletakan di pojok kanan bawah di atas alamat perusahaan 

dengan warna merah yang merupakan semangat perusahaan agar terus 

maju dengan bayangan hitam agar lebih mudah terbaca pada saat 

melihatnya.  
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 Pada bagian dalam kuitansi terbagi menjadi dua bagian terpisah 

yang memang lazimnya kuitansi dimana lembar yang paling besar adalah 

milik konsumen dan lembar yang kecil dipakai oleh perusahaan sebagai 

laporan administrasi. Mayoritas font di sebelah kanan milik konsumen 

menggunakan warna merah yang mencerminkan semangat perusahaan 

dengan font Lobster berukuran 9 pt. Jenis  font ini adalah font script 

dimana huruf ini menyerupai goresan tangan yang biasanya huruf ini 

miring ke kanan yang mencerminkan sifat pribadi dan akrab. Kemudian 

font sebelah kiri yag mayoritas menggunakan warna coklat yang 

merupakan warna yang hangat dan nyaman agar konsumen, pemilik, dan 

karyawan perusahaan dapat menciptakan suasana yang hangat dalam 

suasana kekeluargaan. Logo perusahaan terdapat di tengah lembar bagian 

kiri untuk selalu mengingat perusahaan.        
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4.3.1.4 Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Nota 

a.  Spesifikasi Karya 

Jenis Rancangan : Nota 

Ukuran  : 18.5 cm x 14 cm 

Media dan Teknik : Kertas HVS dan CorelDraw X4 dan printing 

Fungsi   : Sebagai keabsahan dalam transaksi jual beli 

Tahun   : 2012 
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b. Deskripsi Karya 

 Nota berukuran 18.5 cm x 14 cm dengan background putih pada 

lembar pertama dengan siluet logo “UD Gangsar Jati” berada di tengah. 

Warna kertas yang digunakan keseluruhan adalah warna merah dengan 

background putih, lembar kedua warna merah, dan lembar berikutnya 

menggunakan warna kuning. Selanjutnya dalam kertas warna merah dan 

kuning keseluruhan dalam warna tulisan dan garis berwarna hitam. Cover 

depan menggunakan background warna hijau dengan adanya bidang 

melengkung kebawah dengan gradasi warna hiaju kecoklatan. Alamat 

perusahaan berwarna merah di pojok kiri atas, dengan logo yang berada 

di kirinya. Penjelasan tentang barang yang dijual perusahaan berada di 

atas garis melengkung dengan font Futura Md BT berukuran 10 pt 

dengan warna coklat diatas background putih. Terdapat transparansi logo 

pictorial perusahaan berwarna abu-abu di atas background hijau 

keputihan.  

c.  Analisis Karya  

 Pembuatan amplop dan letterhead ini menggunakan software 

CorelDraw X4. Penempatan elemen-elemen desain seperti gambar dan 

teks menggunakan teknik powerclip dan transparency dimana elemen-

elemen tersebut ditata sedemikian rupa. Nota berfungsi sebagai 

keabsahan dalam transaksi jual beli, daftar  dan harga dari produk yang 

dibeli oleh konsumen yang berukuran 18.5 cm x 14 cm. Elemen desain 

yang ada yaitu font, logo, bidang melengkung ke bawah pada cover 
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depan dengan warna merah, coklat, hijau, dan abu-abu, sedangkan di 

bagian dalam menggunakan warna merah keseluruhan dengan elemennya 

yaitu font, logo, dan garis.  

 Pencetakan karya ini menggunakan kertas manila berukuran A3 

pada cover depan dan kertas HVS sebagai pencetakan bagian dalam. 

Penggunaan kertas ini dengan alasan agar pada saat penulisan list barang 

yang dibeli penjual bisa tembus hingga lembar ketiga dalam nota. 

 Konsep yang ingin ditampilkan adalah konsep yang alami dan 

segar yang terlihat dari dominasi warna hijau sehingga menimbulkan rasa 

tidak monoton yang dari desain sebelumnya keseluruhan berwarna 

merah. Logo perusahaan berada di pojok kiri bawah yang mengambil 

inisial nama perusahaan yang ditransparansi untuk penegasan nama 

perusahaan. 

 Komposisi yang digunakan pada cover adalah komposisi 

asimetris dimana bidang antara sisi atas lebih kecil dibandingkan dengan 

sisi bawah, sedangkan untuk bagian dalamnya menggunakan komposisi 

asimetris dengan titik berat bidang berada di pojok kiri atas. Point of 

interest dari cover terlihat pada transparansi logo pictorial perusahaan 

berukuarn besar di atas background dengan bidang besar sebingga mata 

langsung tertuju pada logo pictorial yang diikui oleh logo perusahaan 

yang telah di redesain ulang di pojok kiri atas. Sedangkan bagian dalam 

nota titik pusat tetap terlihat di logo perusahaan yang ditransparansi di 
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tengah bidang berukuran besar, yang diikuti oleh logo perusahaan yang 

berada di pojok kiri atas.  

 Kesatuan pada desain terlihat pada garis melengkung berwarna 

hijau kecoklatan yang membagi dua bidang tetapi di ujung bidang garis 

semakin tipis seolah bidang menyatu kembali, sedangkan untuk bagian 

dalam nota warna merah yang menjadikan keseluruhan elemen di 

dalamnya menjadi satu. Irama dalam desain terlihat dari peralihan bidang 

dari besar ke kecil dengan pemisah bidang lengkungan di tengahnya, 

sedangkan untuk bagian dalam nota terlihat dari perulangan warna merah 

pada seluruh elemen desain.  

 Nota ini menggunakan layout yang sama dengan nota dari 

perusahaan sebelumnya dengan sedikit perubahan yang dibuat oleh 

desainer. Background menggunakan warna putih dan memberikan kesan 

bersih, rapi dan teratur pada nota. Terdapat siluet logo yang berada di 

tengah bidang untuk penegasan nama perusahaan agar mudah terbaca apa 

nama perusahaannya. Logo penuh berada di bagian pojok kiri agar lebih 

mudah terbaca yang pada umumnya orang membaca dari kiri ke kanan, 

alamat dan barang yang disediakan berada di sebelah kiri logo penuh 

perusahaan agar orang lebih mudah mendapatkan informasi tentang 

perusahaan yang menggunakan font Futura Md BT agar lebih mudah 

terbaca yang berjenis sans seriff untuk menampilkan kesan kontemporer, 

moderen, dan efisien. Tanggal, nama pembeli berada di sisi kanan yang 

dibawahnya terdapat list daftar barang yang akan dibeli berada di tengah 
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menggunakan font Arial agar lebih mudah terbaca. Outline tabel dalam 

nota menggunakan outline merah yang mencerminkan karakter 

perushaan yang kuat.  

 Cover depan menggunakan desain yang dibuat oleh desainer 

dengan dominasi warna hijau keputihan dipilih untuk memberi kesan 

tidak monoton bagi yang melihatnya dari desain yang sebelumnya dan 

warna putih di sisi atas bahwa perusahaan dalam mengerjakan 

pekerjaannya selalu rapid an bersih. Kemudian garis melengkung warna 

hijau kecoklatan memberikan rasa hangat dan nyaman bagi yang 

melihatnya dan garis melengkung ke bawah menandakan perusahaan 

yang ekspresif untuk mendapatkan citra yang baik dan dalam melayani 

konsumen. Teks alamat berwarna merah untuk menegaskan bahwa 

perusahaan mempunyai karakter untuk selalu maju dan semangat dalam 

melayani dan membangun citra yang baik pada konsumen, kemudian 

teks dengan warna coklat di atas garis melengkung memberikan rasa 

nyaman saat melihatnya. Keseluruhan teks menggunakan huruf sans 

seriff yang dimaksudkan agar lebih mudah terbaca dan terlihat moderen, 

efisien, dan kontemporer. 
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4.3.1.5 Stempel 

 

 

 

 

 

 

                                  

   Gambar 4.14 Stempel 

a. Spesifikasi Karya 

Jenis Rancangan : Stempel 

Ukuran  : diameter 7 cm 

Media dan Teknik : Rubber dan cetak timbul  

Fungsi  : Sebagai penanda keabsahan dari suatu perusahaan 

Tahun   : 2012 

b. Deskripsi Karya 

  Stempel berukuran diameter 7 cm dengan logo baru “UD 

Gangsar Jati” yang berada di tengah dan alamat perusahaan berada di 

sekeliling logo. Logo perusahaan berwarna merah pada nama 

perusahaan, pada huruf I dalam kata jati terdapat tiga helai daun yang 

berwarna hijau. Kemudian logo inisial perusahaan berwarna coklat 

dengan posisi berada di atas.    
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c. Analisis Karya  

  Pembuatan gantungan kunci dan pin ini menggunakan software 

CorelDraw X4. Penempatan elemen-elemen desain seperti logo dan teks 

menggunakan teknik powerclip dimana elemen-elemen tersebut ditata 

sedemikian rupa dengan background putih. Pembuatan stempel ini 

adalah dari rubber dengan ukir cetak timbul.  

  Komposisi yang digunakan yaitu simetris dimana semua sisi 

bidang mendapatkan porsi yang sama. Pusat perhatian terdapat pada 

desain pertama adalah  logo yang berada di tengah, dengan warna merah, 

coklat, dan hijau yang diikuti oleh alamat perusahaan yang melengkung. 

Kesatuan terlihat pada aliran pusat perhatian logo di tengah yang 

kemudian diikuti oleh alamat perusahaan di sisi atas dan bawah logo. 

Irama pada desain yang pertama terlihat dari ukuran beberapa elemen 

desain dari besar ke kecil, ukuran ini terlihat dari logo pictorial, nama, 

perusahaan, dan alamat perusahaan  

  Stempel ukuran 7 cm digunakan sebagai penanda keabsahan 

transaksi jual beli antara konsumen dan penjual. Letak logo berada di 

tengah yang sesuai dengan umumnya stempel. Stempel menggunakan 

warna coklat pada inisial nama perusahaan yaitu huruf g dan j yang telah 

diredesain yang memberikan rasa hangat, merah pada nama perusahaan 

yang memberikan semangat perusahaan untuk terus maju dan 

berkembang, dan hijau pada tiga helai daun yang berada di atas huruf I 

pada kata jati untuk menggantikan tanda titik sesuai dengan logo 
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perusahaan yang telah di redesain. Alamat perusahaan terletak melingkar 

pada sekitar logo agar saat mata yang melihat terasa nyaman dan 

terpusat. Komposisi yang digunakan menggunakan komposisi radial 

dimana pusat perhatian terletak pada logo yang berada di tengah dan 

alamat perusahaan melingkar di atas dan bawah logo.  
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4.3.2 Merchandise 

4.3.2.1 Mug 

 

 

 

 

 

             Gambar 4.15 Mug 

 

Gambar 4.15 Mug 

 

Gambar 4.16 Desain mug 
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a.  Spesifikasi Karya  

Jenis Rancangan : Mug 

Ukuran  : 20 x 8 cm 

Media dan Teknik : Keramik dan press mug    

Fungsi  : Sebagai media promosi perusahaan  

Tahun   : 2012 

b. Deskripsi Karya 

 Desain mug berukuran 20 x 8 cm dengan background warna 

putih berbentuk persegi panjang dengan persegi panjang kecil 

dibawahnya dengan warna merah berukuran 20 x 1 cm. Bagian luar dan 

dalam mug ini menggunakan warna putih dan pada pegangan mug 

berwarna merah dan lis merah pada bagian atas mug. Logo perusahan 

berada di tengah-tengah bidang. Di bagian pojok kanan atas dan pojok 

kiri atas terdapat tiga buah kotak yang membentuk huruf r kecil dengan 

warna coklat, merah dan hijau. Pada persegi panjang warna merah yang 

di bawah terdapat alamat perusahaan denagn font Futura Md BT yang 

berwarna putih.  

 Mug yang kedua menggunakan mug yang bagian luar berwarna 

putih dan bagian dalam berwarna hitam. Logo perusahaaan berwarna 

putih di tengah dengan background desain persegi panjang berwarna 

hitam berukuran 20 x 4.3 cm yang berada di tengah. Alamat perusahaan 

berada di bawah persegi panjang hitam yang berada di tengah dengan 

warna hitam.  
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c.  Analisis Karya 

 Pembuatan gantungan kunci dan pin ini menggunakan software 

CorelDraw X4. Penempatan elemen-elemen desain seperti logo, kotak 

persegi, persegi panjang dan teks dimana elemen-elemen tersebut ditata 

sesuai dengan logo yang diredesain berukuran 20 cm x 8 cm. Font yang 

digunakan menggunakan font Futura Md BT pada keseluruhan alamt 

perusahaan.  

 Pencetakan dilakukan di media keramik, dimana sebelum 

dicetak di keramik dicetak terlebih dahulu di kertas inject dengan teknik 

mirror pada CorelDraw. Dengan posisi mirror, kertas yang telah dicetak 

desain itu di press oleh alat press mug agar desain tersebut menempel 

pada keramik mug.  

 Konsep yang ingin ditampilkan adalah kesan bersih pada bidang 

berbentuk persegi panjang dengan persegi panjang kecil dibawahnya 

dengan warna merah berukuran 20 x 1 cm sebagai manifestasi dari 

perusahaan yang low profile dan berdasar pada semangat dan keaktifan 

perusahaan dalam melayani konsumen. Pada desain yang kedua konsep 

yang ingin ditampilkan kesan mewah yang sederhana dengan 

penggunaan dua warna saja. 

 Komposisi pada desain mug menggunakan komposisi simetris 

yang kesemua sisi mendapatkan ukuran bagian yang sama besarnya, 

sedangkan desain yang kedua komposisi yang digunakan adalah 

komposisi simetris dimana antar objek atas dan bawah terlihat sama. 
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Pusat perhatian adalah  logo yang terletak di tengah dengan yang diikuti 

oleh  warna merah  menjadi pusat perhatian yang kedua dikarenakan 

warna merah adalah warna yang membuat semua mata tertarik untuk 

melihat. Sedangkan pusat perhatian pada desain yang kedua adalah 

warna hitam dalam background putih. Kesatuan terlihat dari pembagian 

seluruh bidang dengan tetap dalam mengorganisir keseluruhan elemen 

desain, sedangkan desain yang kedua terlihat dalam penggunaan 

dominasi dua warna yaitu warna merah dan putih dalam keseluruhan 

elemen desain yang ada. Irama pada desain yang pertama adalah 

perulangan warna pada desain dengan tiga warna yaitu merah, coklat, 

dan hijau, sedangkan pada desain yang kedua irama terlihat pada 

perulangan dua warna yaitu hitam dan putih. 

 Desain yang pertama, logo perusahan berada di tengah-tengah 

bidang agar konsumen bisa selalu mengingat perusahaan saat akan 

sedang minum dengan mug dari perusahaan. Di bagian pojok kanan atas 

dan pojok kiri atas terdapat tiga buah kotak yang ditata membentuk sudut 

90 derajat dengan warna coklat merah dan hijau yang menjadi unsur 

utama dalam logo. Warna coklat sebagai perusahaan yang membumi dan 

rasa hangat pada konsumen, warna merah yang mencerminkan semangat 

perusahaan dalam melayani konsumen, dan warna hijau yang member 

rasa yang nyaman pada konsumen. Alamat perusahaan berwarna putih 

dengan latar belakang berwarna merah agar orang langsung melihat 

alamat perusahaan dikarenakan adanya warna merah. Font yang 
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digunakan secara keseluruhan adalah font MoolBoran dan font Futura 

MD BT yang keseluruhan tidak menggunakan kait yang sengaja untuk 

menampilkan kesan modern, efisien, dan kontemporer.   

 Desain mug yang kedua menggunakan warna hitam dan putih 

sebagai warna utamanya. Logo berada di tengah bidang dalam 

background hitam persegi berukuran 20 cm x 4.3 cm. Kemudian alamat 

logo terletak di bagian bawah logo dengan warna hitam dalam bidang 

putih asli mug. Warna putih ini memberikan rasa bersih dan warna hitam 

memberikan rasa anggun, elegan , dan lux dari mug ini. Yaitu hitam yang 

mencerminkan keanggunan dalam konsep tiap produk yang dibuat 

perusahaan dan putih yang memberikan rasa bersih sehingga 

memberikan kenyamanan kepada konsumen.   

4.3.2.2 Asbak  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 4.17 Asbak 
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a.  Spesifikasi Karya 

Jenis Rancangan : Asbak 

Ukuran  : Desain 7 cm x 3.3 cm 

 Media dan Teknik : Keramik dan decal film 

 Fungsi  : Sebagai media promosi perusahaan 

 Tahun   : 2012 

b. Deskripsi Karya  

  Asbak berwarna putih yang terbuat dari keramik dengan 

lengkungan di ketiga sisinya. Logo perusahaan terletak di bagian bawah 

lengkungan di ketiga sisinya dengan logo perusahaan yang telah di 

redesain. Desain asbak hanya menggunakan logo perusahaan saja dengan 

ukuran 7 cm x 3 cm.  

c. Analisis Karya  

 Pembuatan gantungan kunci dan pin ini menggunakan software 

CorelDraw X4. Penempatan elemen-elemen desain seperti logo dan teks 

dimana elemen-elemen tersebut ditata sesuai dengan logo yang 

diredesain berukuran 6 cm x 6 cm. Desain dicetak pada asbak 

menggunakan teknik decal film dengan alasan agar logo terlihat lebih 

cerah dan warna yang lebih tahan lama.  

 Konsep yang ingin ditampilkan adalah konsep bersih, mengingat 

dari asbak yang berwarna putih itu sendiri. Komposisi dalam logo 

menggunakan komposisi simetris dimana antar semua sisi mendapatkan 

bagian yang sama besar. Pusat perhatian ada pada nama perusahaan 
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dengan warna merah yang diikuti dengan logo perusahaan di atasnya. 

Kesatuan terlihat dari adanya kesejajaran bidang keseluruhan sehingga 

tercipta kesatuan yang utuh dalam desain. Irama terlihat dari perulangan 

variasi huruf dari besar ke kecil. 

 Asbak berwarna putih yang terbuat dari keramik untuk 

memberikan rasa bersih dan teratur, dengan lengkungan di ketiga sisinya 

yang berfungsi sebagai tempat meletakkan rokok. Logo perusahaan 

terletak pada bidang diantara dua lengkungan asbak agar orang mudah 

untuk melihat logo perusahaan. 

4.3.2.3 Kaos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.18 Kaos perusahaan 

a.  Spesifikasi Karya 

 Jenis Rancangan : T-shirt polo 
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  Ukuran : Desain logo bagian depan 7 cm, bagian           

punggung 15 cm x 5 cm 

 Media dan teknik : Kaos polo dan bordir  

 Fungsi  : Sebagai media promosi 

 Tahun   : 2012 

b. Deskripsi Karya  

  Kaos ini menggunakan kerah, berlengan pendek dan berwarna 

putih. Logo perusahaan berada di sebelah kiri dengan desain melingkar 

dan bagian belakang dengan nama perusahaan tepatnya di punggung 

belakang. 

c. Analisis Karya  

  Pembuatan gantungan kunci dan pin ini menggunakan software 

CorelDraw X4. Penempatan elemen-elemen desain seperti logo dan teks 

menggunakan teknik powerclip dimana elemen-elemen tersebut ditata 

secara melingkar berdiameter 7 cm. Warna yang digunakan pada 

menyesuaikan dengan waran logo yang telah di redesain. Pembuatan 

logo pada kaos mengunakan teknik bordir secara keseluruhan 

menggunakan benang yang dikhususkan dalam bordir. Teknik bordir 

dalam pembuatan logo beralasan agar logo identitas perusahaan tidak 

cepat hilang dan luntur sehingga diharapkan dengan teknik border ini 

logo bisa lebih tahan lama. 
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  Konsep yang disajikan dalam desain kaos adalah pakaian 

sebagai media promosi sehingga bisa menarik konsumen. Warna putih 

pada kaos diambil sebagai sampel untuk memberikan rasa bersih.  

  Komposisi pada kaos di bagian depan menggunakan komposisi 

simetris dimana semua sisi mendapatkan porsi yang sama, sedangkan 

pada bagian belakang juga menggunakan komposisi simetris dimana 

tidak ada sisi yang berat sebelah dalam ruang. Point of interest dari logo 

bagian depan adalah logo perusahaan di bagian tengah, yang diikuti oleh 

alamat perusahaan di sisi kiri atas dan bawah. Sedangkan di bagian 

belakang nama perusahaan yang berwarna merah menjadi pusata 

perhatiannya. Kesatuan terlihat pada aliran pusat perhatian logo di tengah 

yang kemudian diikuti oleh alamat perusahaan di sisi atas dan bawah 

logo, sedangakan desain yang kedua terlihat dari teraturnya sisi kanan 

dan kiri bidang. Irama pada desain yang pertama terlihat dari ukuran 

beberapa elemen desain dari besar ke kecil, ukuran ini terlihat dari logo 

pictorial, nama, perusahaan, dan alamat perusahaan. Sedangkan desain 

yang kedua terlihat dari peralihan variasi ukuran dari besar ke kecil.  

  Kaos sebagai identitas perusahaan harus mampu mencerminkan 

citra perusahaan yang baik di masyarakat dan konsumen, bahkan saat 

karyawan sedang istirahat yang dimana secara tidak langsung melakukan 

promosi di sekitarnya. Peletakan logo yang berada di bagian dada kiri 

dan bawah tengkuk untuk memudahkan orang melihat dan membaca 

nama perusahaan tersebut.  
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  Logo dibuat dengan desain yang serupa yang melingkar agar 

orang menjadi fokus pada satu titik yang diharapkan perusahaan unggul 

dalam persaingan dalam menampilkan citra perusahaan kepada 

masyarakat. Kemudian nama perusahaan yang berada di punggung agar 

orang kembali teringat dengan perusahaan saat melihat bagian belakang 

pakaian karyawan.  
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4.3.2.4 Gantungan Kunci dan Pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.19 Gantungan kunci dan Pin 

a. Spesifikasi Karya 

  Jenis Rancangan : Gantungan Kunci dan Pin 

  Ukuran  : Pin 58 dan Pin 44 
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 Media  dan teknik : Kertas Inkject dan CorelDraw X4 dan press pin  

 Fungsi  : Sebagai media promosi perusahaan  

 Tahun   : 2012 

b. Deskripsi Karya  

  Desain keychain dan pin menggunakan desain yang sama 

dengan stempel. Pin yang dibuat berukuran pin 58 dan pin 44. Desain 

yang pertama logo perusahaan berada ditengah, dengan background 

putih. Logo perusahaan berada di tengah bidang dengan alamat 

perusahaan berada di bagian bawah dan bagian atas logo berwarna 

coklat.  

  Desain yang kedua menggunakan background merah, dengan 

inisial lettermark logo perusahaan yang telah di redesain dan diletakkan 

di pinggir bidang dengan mengikuti kontur lingkaran yang ada dengan 

warna putih.  

c.  Analisis Karya  

  Pembuatan gantungan kunci dan pin ini menggunakan software 

CorelDraw X4. Penempatan elemen-elemen desain seperti logo dan teks 

menggunakan teknik powerclip dimana elemen-elemen tersebut ditata 

sedemikian rupa dengan background putih. Desain pertama logo berada 

di tengah dengan teknik powerclip, yang kemudian alamat perusahaan 

berada di sisi atas dan bawah dengan arah lengkung ke dalam dengan 

teknik fit text to the path. Tipografi yang digunakan adalah font Futura 

Md BT dengan ukuran 9 pt yang terletak pada bagian atas dan bawah 
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logo. Desain yang kedua menggunakan background warna putih yang 

ditumpuk dengan logo pictorial perusahaan berwarna putih dengan 

teknik powerclip. 

  Pencetakan pin menggunakan kertas inkject yang dicetak 

menggunakan printer biasa, yang kemudian ada pin yang di laminasi dof. 

Desain yang telah dicetak kemudian di press dengan alat press pin. 

Penggunaan kertas inkject dikarenakan kertas ini adalah kertas yang 

sesuai dimana kertas ini termasuk jenis kertas yang tebal dan penyerapan 

tinta yang bagus saat dicetak.    

  Konsep pada keychain dan pin menggunakan konsep bersih 

yang diwakili oleh warna putih dan semangat yang diartikan sebagai 

perusahaan adalah perusahaan yang bersih dan semangat untuk melayani 

konsumen dan semangat membuat produk baru dalam perusahaan dengan 

perwakilan warna merah.  

  Komposisi yang digunakan yaitu simetris dimana semua sisi 

bidang mendapatkan porsi yang sama, sedangkan pada desain yang 

kedua menggunakan komposisi asimetris dimana titik berat pada sisi kiri 

dengan ukuran besar dari logo pictorial. Pusat perhatian terdapat pada 

desain pertama adalah  logo yang berada di tengah, dengan warna merah, 

coklat, dan hijau yang diikuti oleh alamat perusahaan yang melengkung 

dan desain yang kedua pusat perhatian terlihat pada lingkaran kecil putih 

dari logo pictorial yang diikuti oleh ukuran besar dari logo perusahaan. 

Kesatuan terlihat pada aliran pusat perhatian logo di tengah yang 
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kemudian diikuti oleh alamat perusahaan di sisi atas dan bawah logo. 

Sedangkan pada desain yang kedua kesatuan terlihat dari warna merah 

sebagai background dominan. Irama pada desain yang pertama terlihat 

dari ukuran beberapa elemen desain dari besar ke kecil, ukuran ini 

terlihat dari logo pictorial, nama, perusahaan, dan alamat perusahaan. 

Sedangkan pada desain yang kedua terlihat asosiasi variasi bentuk 

lingkaran dengan lingakaran kecil, yang diikuti oleh logo pictorial 

perusahaan, dan lingkaran background desain kedua.  

  Logo pada desain pertama terletak di tengah agar menjadi pusat 

perhatian dan berukuran besar yang diartikan sebagai perusahaan selalu 

unggul di dalam persaingan dengan kompetitor lainnya dan perusahaan 

mampu berkembang lebih besar daripada sebelumnya. Background putih 

yang mengartikan sebagai warna yang bersih, dan suci. Kemudian alamat 

perusahaan berada di sisi atas dan bawah logo yang dimaksudkan untuk 

memberi informasi pada konsumen dimana dan bagaimana cara 

menghubungi perusahaan. Alamat perusahaan menggunakan font tanpa 

kait agar lebih mudah terbaca dengan warna coklat sebagai salah satu 

warna yang menjadi unsur warna dalam perusahaan. Warna coklat 

memberi kesan rasa nyaman dan hangat kepada para konsumen agar 

merasa nyaman saat melakukan transaksi jual beli. 

  Desain yang kedua menggunakan warna merah yang 

mencerminkan semangat perusahaan dalam  melayani konsumen. Inisial 

logo perusahaan menjadi pilihan dalam penggunaan desain yang kedua 
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agar tidak terkesan monoton dengan desain yang pertama dan lebih 

menekankan ke perusahaan. Warna inisial logo perusahaan menggunakan 

warna putih dalam background merah agar lebih mudah terbaca dan 

mengesankan rasa bersih dan teratur. Peletakan inisial logo berada di 

pinggir lingkaran untuk memberikan kesan. 

4.3.2.5 Jam Dinding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Jam dinding 

a.  Spesifikasi Karya 

 Jenis Rancangan : Jam dinding 

 Ukuran  : diameter 21.5 cm 

 Media dan Teknik     : kertas Ivory dan CorelDraw X4 dan digital   

 printing  

 Fungsi  : sebagai media promosi perusahaan   

 Tahun   : 2012 



114 

 

 

 

b. Deskripsi Karya 

  Jam dinding berdiamater 21.5 dengan lis warna merah dengan 

logo perusahaan berada di tengah. Alamat perusahaan berada di bawah 

jarum jam dengan pengaturan paragraf center text dengan warna coklat. 

Background jam berwarna putih kecoklat-coklatan yang di bagian tengah 

berwarna putih dan semakin ke pinggir berwarna kuning. Di bagian 

bawah alamat perusahaan terdapat sulur berwarna merah. Angka pada 

jam berwarna coklat kehitaman dengan menggunakan font MoolBoran.  

c.  Analisis Karya 

  Pengolahan logo, pembuatan sulur, dan pembuatan teks 

menggunakan media komputer atau laptop dengan bantuan software 

CorelDraw X4. Diameter 21.5 cm,  dengan membuat angka, peletakkan 

logo dan pembuatan sulur dengan CorelDrawX4. Jenis huruf yang 

digunakan adalah font MoolBoran pada alamat perusahaan di bagian 

bawah logo dan teks angka pada empat mata angin dengan ukuran 105 

pt. 

  Pencetakan hasil desain menggunakan kertas ivory ukuran A3, 

dikarenakan menyesuaikan dengan diameter jam yang berukuran 21.5 

cm. pemilihan kertas ini dikarenakan jenis kertas ini adalah kertas yang 

bagus saat akan dicetak sekaligus kokoh dan tidak mudah berkerut. 

  Komposisi menggunakan komposisi simetris dimana antara sisi 

kanan dan kiri mempunyai berat yang sama. Point of interest dari jam ini 

adalah logo perusahaan yang berada di tengah, diikuti oleh alamat 
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perusahaan di bawahnya, kemudian sulur berwarna merah. Kesatuan 

terlihat dari background jam yang berwarna coklat keputihan yang 

mencakup keseluruhan dari elemen desain yang ada. Irama terlihat dari 

perulangan teks pada angka jam yang melingkar di pinggirnya.  

  Konsep yang ingin dihadirkan dalam desain jam ini adalah 

nyaman, dalam arti nyaman saat melihat waktu. Penggunaan warna putih 

kecoklat-coklatan yang diartikan sebagai perusahaan yang bersih dan rapi 

yang sekaligus memberi kenyamanan terhadap konsumen, sehingga 

konsumen akan kembali lagi membeli produk perusahaan dari rasa 

nyaman yang didapatkan sebelumnya dan warna putih yang semakin ke 

pinggir lingkaran berwarna kuning dengan metode radial agar mata yang 

melihat seolah penglihatan memusat pada tengah bidang. Logo yang 

dibuat digunakan diharapkan bisa memberikan kesan citra yang baik di 

mata masyarakat dengan penekanan karakter yang kuat pada perusahaan. 

Sulur yang ada pada desain background jam menimbulkan perasaan 

ekspresif agar perusahaan selalu menampilkan citra yang terbaik dalam 

masyarakat dan juga konsumen. Warna coklat pada angka jam diartikan 

rasa nyaman pada saat melihat jam dan enak untuk dilihat. Bentuk 

lingkaran yang memiliki asosiasi menyeluruh, kesatuan, dalam aspek 

kerjasama hubungan yang baik antara pemilik perusahaan dengan 

karyawan dan juga dengan konsumen. 

  Alamat perusahaan yang berada di bawahnya dengan warna 

coklat yang memberi rasa hangat dan nyaman. Lis dan sulur berwarna 
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merah juga menarik perhatian dimana dari keseluruhan desain yang 

dibuat jarang menggunakan lis sulur sebagai unsurnya untuk memberikan 

kesan yang lebih dinamis dan ekspresif semangat dari perusahaan agar 

selalu bergerak maju ke depan ke arah yang lebih baik dengan warna 

yang menonjolkan karakter yang kuat perusahaan. Jenis huruf yang 

digunakan menggunakan font MoolBoran yang jenis huruf ini adalah 

huruf tanpa kait agar lebih mudah terbaca dan yang memberikan kesan 

moderen, kontemporer, dan efisien.   
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

 Melalui proses berkarya Tugas Akhir ini, telah diciptakan desain logo baru 

perusahaan “UD Gangsar Jati” yang diaplikasikan pada corporate identity sebagai 

identitas perusahaan, Selain itu, redesain logo untuk membangun citra lama yang 

lebih baik dari sebelumnya melalui media komunikasi visual kepada khalayak 

umum. Lewat logo baru ini diharapkan perusahaan dapat menggunakannya 

sebagai identitas perusahaan dan bentuk strategi yang efektif untuk menambah 

minat konsumen terhadap produk “UD Gangsar Jati”.  

 Redesain logo dan aplikasi logo baru dalam berbagai jenis media aplikasi 

sebagai media promosi kepada masyarakat menggunakan prinsip dan unsur desain 

untuk menghasilkan desain yang sempurna. Di samping itu juga melakukan 

observasi, beberapa analisis, dan proses berkarya untuk menghasilkan desain yang 

baik. 

Hasil redesain logo diaplikasikan ke dalam berbagai jenis, ukuran, dan 

media. Ada sepuluh aplikasi redesain logo pada berbagai media dengan berbagai 

variasi ukuran yang berbeda menyesuaikan dengan bidang yang dibuat. Aplikasi 

logo berupa business card, letterhead, nota, kuitansi, stempel, kaos, asbak, 

gantungan kunci dan pin, dan jam dinding.  

 Secara umum, redesain logo dan aplikasinya tercipta sebagai identitas 

perusahaan sekaligus mempromosikan perusahaan kepada masyarakat untuk 
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mendapatkan citra yang lebih baik lagi agar menambah minat konsumen terhadap 

produk perusahaan. Selain itu, logo adalah identitas diri untuk membedakannya 

dengan yang lain dan tanda kepemilikan untuk membedakan milik perusahaan 

walaupun bergerak di bidang yang sama. Kemudian aplikasi corporate identity 

sebagai alat memvisualkan citra kepada khalayak umum bahwa perusahaan 

tersebut konsekuen dan professional sekaligus untuk mencegah pembajakan dari 

sebuah image perusahaan.  

5.2 Saran   

1. Bagi pihak perusahaan disarankan untuk mempelajari hal-hal yang terkait 

dengan pemasaran untuk menarik konsumen untuk pengembangan 

perusahaan melalui pemanfaatan corporate identity yang berdampak pada 

pemberian lapangan pekerjaan dan kesejahteraan karyawan.  

2. Dalam proses berkreasi sebaiknya para desainer disarankan melengkapi 

variabel yang dibutuhkan ketika akan melakukan proses kreasi dalam 

corporate  identity ini sehingga didapatkan ide-ide yang lebih kreatif.  

3. Dari hasil perancangan corporate identity ini dapat digunakan sebaik-

baiknya bagi “UD Gangsar Jati” dalam hal ukuran, warna, maupun bentuk 

dari logo tersebut sebagai media promosi perusahaan. 
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