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Motto: 

Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 

kemenangan yang hakiki. 

~ (Mahatma Gandhi) 
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dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 

berhasil. 

~ (Mario Teguh) 

 

 

 

Karya ini dipersembahkan untuk: 

Ayah, Ibu, dan orang-orang yang aku sayangi. 

Terimakasih atas limpahan kasih sayang,  

Motivasi serta doa kalian. 

Almamater Universitas Negeri Semarang. 
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SARI 

 

Octavia, Yosi. 2015. Implementasi Integrated Marketing Communication Pada 

Perancangan Karya Komunikasi Visual Keikotako Takoyaki Semarang. Jurusan 

Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Rahina Nugrahani, S.Sn, M.Ds. 

 

Kata Kunci : Integrated Marketing Communication, Media komunikasi visual, 

Keikotako Takoyaki Semarang 

 

Keikotako adalah sebuah UMKM yang menjual makanan ringan khas 

Jepang takoyaki, yang tergolong baru di Indonesia terutama di kota Semarang. 

Keikotako perlu memperkenalkan produknya kepada khalayak sasaran. Oleh 

karena itu diperlukan adanya media komunikasi visual yang mendukung 

pemasaran produknya.  

Integrated Marketing Communication  atau yang lebih dikenal dengan 

komunikasi pemasaran terpadu adalah konsep di mana suatu perusahaan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasinya untuk 

menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan mengenai 

perusahaan dan produknya.  

Perancangan karya komunikasi visual ini melalui tahap proses berkarya 

dengan urutan proses preliminary, proses desain atau pra produksi, proses 

produksi, dan proses pasca produksi. Melalui proses dalam pembuatan karya 

komunikasi visual, dihasilkan sebuah rangkaian media komunikasi pemasaran 

terpadu yang terbagi dalam beberapa kategori IMC yaitu periklanan yang meliputi 

iklan surat kabar dan majalah, iklan billboard, x-banner, flag chain, kemasan, dan 

desain template website, promosi penjualan yang meliputi: kupon dan 

merchandise, hubungan masyarakat yang meliputi: stationary, desain uniform, 

dan sticker, serta pemasaran langsung yang meliputi: desain booth, desain menu, 

dan leaflet. Dalam pembuatan seluruh karya memperhatikan elemen-elemen dan 

prinsip-prinsip desain seperti warna, garis, keseimbangan, dominasi, dan lain lain. 

Semua karya komunikasi visual dirancang saling memiliki keterpaduan dan 

keterkaitan dari segi tema, yaitu young and free dan konsep tampilan baru di 

setiap seasons. Setiap karya saling mendukung satu dengan lainnya dalam tujuan 

kegiatan pemasaran. 

Diharapkan media komunikasi visual yang dirancang dapat 

mengoptimalkan strategi komunikasi pemasaran terpadu Keikotako yang dapat 

meningkatkan jumlah konsumen.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Dewasa ini, makanan ringan semakin digemari oleh masyarakat dari 

berbagai kalangan dan usia. Makanan ringan dapat menjadi teman minum teh atau 

kopi dan sebagai selingan makanan pokok. 

Makanan ringan saat ini bervariasi, dari makanan ringan yang kering 

maupun basah, yang tahan lama disimpan maupun yang tidak. Biasanya, makanan 

yang tahan lama dikemas dalam kemasan yang tertutup rapat dan dapat disimpan 

sampai batas waktu tertentu. Selain itu, ada makanan ringan yang harus segera 

dinikmati setelah dimasak matang. Cara penjualannya pun bermacam-macam. 

Mulai dari pedagang kaki lima, kios atau toko khusus makanan ringan, outlet, 

penitipan melalui swalayan atau mini market, bahkan juga ada yang menjual 

makanan ringan secara online. 

Di berbagai belahan dunia terdapat beragam makanan ringan dengan ciri 

khas masing-masing negara. Pizza dari Italia, crepes dari Paris, kebab dari Turki, 

tteokbokki dari Korea Selatan, dan pangsit dari China. Kuliner tersebut kini 

menjadi camilan atau kudapan yang digemari oleh masyarakat dari berbagai 

belahan dunia. 

Takoyaki, makanan ringan khas Jepang yang dibuat secara tradisional oleh 

keluarga-keluarga Jepang saat  ini juga sedang digemari. Pertama kali dibuat oleh 

Endo Tomekichi di tokonya yang bernama Aizu. Di Osaka, takoyaki merupakan 
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makanan ringan yang terbuat dari tepung terigu yang dipanggang dalam suatu 

cetakan, berbentuk bulat, dan di dalamnya diisi dengan daging gurita, atau tako 

dalam bahasa Jepang. Seiring dengan perkembangannya, takoyaki dapat diisi 

dengan isian seafood lainnya seperti ikan tuna, crabstick, dan lain-lain. Biasanya 

di bagian atasnya disiram saus takoyaki, mayonnaise, dan diberi topping abon 

ikan cakalang. Takoyaki atau bakso Jepang adalah makanan ringan yang 

menyehatkan, karena mengandung karbohidrat dari tepung terigu, dan protein 

yang terdapat pada daging isiannya.  

Di Indonesia, takoyaki sudah mulai dikenal, karena banyak peminat 

makanan-makanan Asia, terutama Jepang. Banyak restoran-restoran masakan 

Jepang yang menyediakan takoyaki sebagai menu makanan ringannya. Tak sedikit 

juga kios-kios yang khusus menjual makanan khas Jepang ini di Indonesia. Di 

Semarang sendiri, takoyaki sudah dimasukkan ke dalam daftar menu restoran-

restoran yang menjual masakan Jepang. Takoyaki kemudian populer dengan gerai 

booth yang menjual secara khusus jajanan ini, Ronald Gunawan, pemilik 

Takoyaki DP Mall adalah pelopornya di sekitar tahun 2009. 

Dengan booth yang dilengkapi dengan tempat duduk di depannya, 

takoyaki DP Mall mampu mengundang konsumen yang kebanyakan adalah para 

remaja dan pecinta kebudayaan Jepang. Keberhasilan Takoyaki DP Mall dalam 

memperkenalkan makanan ringan cepat saji ini kemudian diikuti oleh penjual-

penjual takoyaki yang juga menjual takoyaki di mall seperti Takoyakina di Java 

Mall, Takoyaki Miyatako CitraLand, dan Keikotako. 
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Keikotako adalah salah satu kios yang menjual jajanan ini. Dengan 

menggunakan booth untuk memasak takoyakinya, Keikotako menjual produknya 

di kota Semarang. Saat ini, Keikotako memiliki 4 booth, awalnya bertempat di 

Semawis, kemudian di Sri Ratu Swalayan, di depan Pondok Daun Resto, dan di 

Tlogosari. Selain takoyaki, Keikotako juga menjual okonomiyaki (pizza Jepang), 

dan edamame ( kedelai Jepang). 

 Minimnya media komunikasi pemasaran dari Keikotako membuat 

UMKM ini kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga masih menjaring sedikit 

konsumen. Selama ini bentuk komunikasi pemasaran yang telah dilakukan berupa 

pembuatan website yang tidak didesain dengan maksimal dan berupa media 

online, yaitu twiiter dan fanpage pada akun facebook.  

Oleh karena itu diperlukan adanya pembuatan media komunikasi visual 

yang mendukung pemasaran produknya. Perlu adanya komunikasi pemasaran 

terpadu yang saling mendukung dan diimplementasikan pada karya komunikasi 

visual untuk membantu promosi dan pemasaran dari Keikotako. 

1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Saat ini, perusahaan besar maupun kecil cenderung mengeluarkan biaya 

yang cukup besar untuk melakukan promosi demi mempertahankan sebuah 

produk dan penguatan sebuah merk. Untuk meningkatkan penjualan produknya, 

perusahaan-perusahaan mulai menyadari perlunya upaya mengintegrasikan 

berbagai kegiatan komunikasi pemasaran yang selama ini dilakukan secara 

terpisah-pisah. Kegiatan komunikasi pemasaran itu mencakup periklanan maupun 

melalui alat-alat komunikasi pemasaran lainnya, seperti humas, pemasaran 
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langsung (direct marketing), penjualan personal (personal selling), dan promosi 

penjualan (sales promotion). 

Untuk memperkenalkan produknya dalam skala yang lebih luas, 

dibutuhkan pendekatan baru di mana alat-alat komunikasi pemasaran bisa berjalan 

efektif dan terintegrasi. Salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi 

pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication (IMC). 

Komunikasi pemasaran terpadu ialah kegiatan yang berupaya memadukan antara 

periklanan dengan alat-alat komunikasi pemasaran lainnya seperti humas, 

pemasaran langsung, serta event sponsorship untuk bisa bekerja bersama-sama 

(Kotler & Armstrong, 2001:138). 

Untuk itu, Integrated Marketing Communication (IMC) berfungsi 

membentuk identitas merk yang kuat dengan mengikat bersama serta memperkuat 

citra dan pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada audiens. Selain 

itu, Integrated Marketing Communication (IMC)  yang dilakukan dengan baik 

dapat menghasilkan konsistensi yang lebih baik, anggaran komunikasi yang lebih 

efektif dan dampak penjualan yang lebih besar. Melalui penerapan konsep 

Integrated Marketing Communication (IMC) ini, diharapkan terdapat perubahan 

perilaku khalayak sasaran yang lebih loyal terhadap suatu merk. 

Selama ini, bentuk promosi dari Keikotako melalui media online, yaitu 

facebook dan twitter. Penggunaan media tersebut pun kurang efektif karena 

jarangnya update activity dan sedikitnya followers. Dibutuhkan adanya perpaduan 

alat komunikasi pemasaran yang diimplementasikan pada karya komunikasi 
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visual yang tepat agar Keikotako dapat menjangkau segmentasi pasar yang lebih 

luas. 

 Berdasarkan alasan tersebut perlu adanya media komunikasi visual dalam 

bentuk implementasi IMC sebagai strategi pemasaran antara lain: iklan pada 

media cetak seperti surat kabar, tabloid, billboard, x-banner, flag chain, kemasan, 

desain template website, kupon, merchandise, stationary set, desain uniform, 

sticker, desain booth, desain menu, dan leaflet. 

 Jenis media komunikasi visual tersebut diharapkan dapat berpotensi 

meningkatkan penjualan dan dapat menarik konsumen. Pemanfaatan media sosial 

seperti twitter dan facebook tetap dijalankan, karena konsumen lebih banyak dari 

kalangan remaja yang menggunakan kedua situs media sosial tersebut. 

1.3 Tujuan Pembuatan Proyek Karya  

Pembuatan proyek studi ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan 

karya komunikasi visual berupa Integrated Marketing Communication (IMC) 

untuk meningkatkan strategi komunikasi pemasaran Keikotako Takoyaki 

Semarang.  

1.4 Manfaat Pembuatan Karya 

Manfaat yang didapat dalam pembuatan karya ini adalah: 

1.4.1 Bagi penulis, melalui media ini dapat meningkatkan kreativitas dan 

inovasi, meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam berkarya dan 

bekerja nantinya. 



6 
 

 
 

1.4.2 Bagi mahasiswa desain komunikasi visual pada umumnya dan mahasiswa 

desain komunikasi visual Unnes pada khususnya, dapat memperoleh 

referensi dan literatur mengenai karya media komunikasi pemasaran 

terpadu. 

1.4.3 Bagi pembaca umum, diharapkan mendapat informasi mengenai proses 

perancangan IMC pada karya komunikasi visual yang merupakan salah 

satu bagian dari strategi pemasaran. 

1.4.4 Bagi Keikotako Takoyaki Semarang, mendapatkan media komunikasi 

visual yang dapat digunakan dalam meningkatkan strategi pemasaran 

produknya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, maka sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan tema dan 

jenis karya, tujuan pembuatan karya, manfaat pembuatan karya, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN KONSEPTUAL 

Bab ini menguraikan tentang teori dan materi pendukung yang 

berhubungan dengan proyek studi yang dibuat, seperti lingkup 

Desain Komunikasi Visual, Integrated Marketing Communication 

(IMC), dan sejarah Keikotako. 

BAB II  METODE BERKARYA 
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Berisi tentang media berkarya, prosedur berkarya yang meliputi 

metode pengumpulan data yang digunakan dan tahap-tahap dalam 

pembuatan implementasi IMC pada karya komunikasi visual. 

BAB IV ANALISIS KARYA & IMC 

Berisi tentang spesifikasi karya, deskripsi karya, analisis karya dan 

analisis IMC 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran yang disampaikan 

dalam menyelesaikan tugas akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1 Desain Komunikasi Visual 

2.1.1  Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Kata komunikasi berasal dari kata Communication=Communis=Common 

yang berarti umum atau bersama. Komunikasi adalah ilmu yang bertujuan 

menyampaikan maupun sarana untuk menyampaikan pesan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2001: 585) komunikasi berarti pengiriman dan 

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang 

dimaksudkan dapar dipahami. 

Komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan bahasa visual, di 

mana unsur bahasa visual (yang menjadi kekuatan utama dalam penyampaian 

pesan) adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk 

menyampaikan arti, makna, atau pesan (Kusrianto, 2006: 10). 

Menurut definisinya, Desain Komunikasi Visual adalah suatu disiplin ilmu 

yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif 

melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual 

dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan 

huruf, serta komposisi warna serta layout (tata letak atau perwajahan). Dengan 

demikian gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran 

penerima pesan (Kusrianto, 2009: 2). 



9 
 

 
 

 Berdasarkan uraian di atas, desain komunikasi visual dapat diartikan 

sebagai ilmu menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa visual yang 

disampaikan melalui media yang berupa desain yang dikemas secara kreatif dan 

komunikatif dan bertujuan untuk menginformasikan atau mempengaruhi hingga 

merubah perilaku target audience sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Desain komunikasi visual erat kaitannya dengan tanda-tanda, gambar, 

lambang dan simbol, ilmu dalam penulisan huruf (tipografi), ilustrasi dan warna 

yang kesemuaannya berkaitan dengan indera penglihatan. 

2.1.2.  Unsur Desain 

Menurut Kusrianto (2007: 29-30) untuk mewujudkan suatu tampilan 

visual, diperlukan beberapa unsur yang disusun menjadi karya desain yang 

selaras, serasi dan seimbang dalam kesatuan, unsur-unsur tersebut yakni titik, 

garis, bidang, ruang, warna dan tekstur. Berikut ini beberapa unsur-unsur visual 

yaitu :   

2.1.2.1. Titik 

  Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relative kecil, di mana 

dimensi memanjang dan melebarnya dianggap tidak berarti. Titik cenderung 

ditampilkan dalam bentuk kelompok. 

2.1.2.2. Garis  

 Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu objek. Selain dikenal sebagai goresan atau coretan juga 

menjadi batas suatu bidang atau warna. Garis merupakan unsur terbentuknya 

sebuah gambar. Goresan garis juga memiliki kesan dan makna. Seperti halnya 
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garis tegak yang memiliki makna kuat, kokoh, tegas, hidup. Garis tidur yang 

memiliki makna tidur, lemah. Garis lengkung yang mempunyai arti lemah, 

lembut, mengarah. Garis patah yang bermakna hati-hati, tajam, naik turun. Garis 

miring yang bermakna menyudutkan. Garis berombak yang bermakna halus, 

lunak, berirama. Goresan-goresan garis dapat menjadi suatu bentuk gambar dan 

mewakili objek untuk mengkomunikasikan suatu pesan.     

2.1.2.3. Bidang  

  Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. 

Ditinjau dari kelompoknya dapat dibagi menjadi dua bidang geometri / beraturan 

dan non geometri / tidak beraturan. Pembagian bidang dalam karya komunikasi 

visual berupa layout.  

2.1.2.4. Ruang 

 Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian bidang atau 

jarak antar obyek berunsur titik, garis, bidang, dan warna. Ruang lebih mengarah 

pada perwujudan tiga dimensi. 

2.1.2.5. Warna   

 Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang 

mendukung keberadaanya ditentukan oeh pigmennya. Warna merupakan 

pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan pembuat gambar dalam 

berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam untuk menyentuh 

penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya rasa haru, sedih, gembira, 

mood, semangat dan yang lainnya.  
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2.1.2.6.Tekstur 

 Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur 

dibagi menjadi tekstur kasar dan halus. Ditinjau dari efek tampilannya, tekstur 

digolongkan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. 

2.1.3  Prinsip Desain 

 Untuk menghasilkan sebuah karya desain grafis yang baik, perlu 

diperhatikan masalah komposisi. Komposisi yang harmonis dapat diperoleh 

dengan mengikuti kaidah atau prinsip-prinsip desain (Sibero, 2010: 18-23) 

sebagai berikut:  

2.1.3.1  Keseimbangan atau Balance 

 Keseimbangan memberikan perasaan yang stabil pada sebuah karya 

desain. Keseimbangan karya desain tidak hanya berfokus pada satu elemen 

tertentu saja, namun juga bagaimana kombinasi ini dapat memberikan kesan yang 

seimbang dalam desain.  Pola keseimbangan pada desain dapat dibagi menjadi 3 

bentuk pola, yaitu: 

1) Simetri, di mana terjadi keseimbangan pada bentuk gambar atau elemen 

lainnya. Sebagai contoh adalah gambaran bentuk manusia yang secara 

keseluruhan dapat dikatakan seimbang karena kombinasi bentuk dan letak 

antara mata kiri dan kanan, serta hidung dan mulut pada wajah. 

2) Radial balance, merupakan desain yang memiliki titik pusat tertentu 

secara radial yang dapat memberikan kesan seimbang pada bentuk 

sekelilingnya. 
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3) Asimetri, merupakan pola yang menciptakan kesan keseimbangan yang 

sama pada antar bentuk, walaupun pada bagian objek tidak terlihat sama. 

Pola ini umumnya lebih sulit karena membutuhkan kreativitas yang lebih 

dan cenderung sedikit lebih sulit karena dibutuhkan spontanitas dan 

eksperimen terhadap elemen-elemen desain. 

2.1.3.2. Irama 

 Merupakan pengulangan bentuk secara beraturan terhadap sebuah objek 

melalui pola tertentu yang mudah dikenal dan diingat. Pola pergerakan objek satu 

dengan objek lainnya bertujuan untuk mengurangi kesan bosan terhadap sebuah 

bentuk. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan sebuah irama 

pada bentuk desain, yaitu: 

1) Melakukan pengulangan terhadap warna, bentuk, tekstur, dan garis 

2) Memberikan variasi terhadap ukuran benda, bentuk, atau garis secara 

berurutan 

3) Menciptakan gradasi pada ukuran objek, bentuk, dan warna 

2.1.3.3. Proporsi 

Merupakan gambaran perbandingan antara objek terkecil terhadap 

keseluruhan. Kualitas desain sangat ditentukan oleh proporsi perbandingan antara 

suatu objek dengan keseluruhan objek. 
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2.1.3.4. Penekanan (Emphasis) 

Adalah suatu cara untuk memberikan tekanan pada bagian objek tertentu, 

sehingga terlihat lebih fokus dari objek lainnya. Penekanan terhadap sebuah karya 

dapat menggunakan elemen warna, bentuk, dan elemen lainnya. 

2.1.3.5. Kesatuan (Unity) 

Ini adalah hasil akhir dalam suatu komposisi, ketika semua elemen desain 

bekerja secara harmonis. Tercapainya kesatuan dalam desain ketika semua aspek 

dari desain saling melengkapi satu sama lain dan telah diterapkan dengan benar 

pada desain. 

2.1.3.6. Hirearki Visual 

  Setiap unsur desain tidak memiliki fungsi yang sama pentingnya. Prinsip 

hirearki visual merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemen mengikuti 

perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus. (Suyanto, 2004: 

64).  

  Audience harus diarahkan agar fokus pada satu unsur yang paling penting, 

lalu kemudian ke unsur lainnya. Titik fokus merupakan perhatian yang pertama, 

kemudian baru diikuti perhatian yang lainnya. 

  Misalnya pada sebuah karya komunikasi visual elemen apa yang anda lihat 

pertama? Elemen apa yang anda lihat kedua? Dan elemen apa yang anda lihat 

ketiga? Dan seterusnya. Elemen yang dilihat pertama kali merupakan elemen 

yang mendominasi, dan elemen-elemen lainnya merupakan elemen-elemen 

pendukung dan pelengkap. 
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2.1.4. Tata Letak (Layout) 

Menata halaman cetak adalah satu bagian dari kegiatan desain komunikasi 

visual. Oleh karena itu, prinsip desain tidak ada bedanya dengan nirmana. Prinsip 

layout yang baik adalah memperhatikan proporsi, kesimbangan, irama, dan 

kesatuan. Selain itu, ada beberapa style dalam melayout (Kusrianto, 2009: 289-

294), yaitu: 

1)  Style Conventional 

 Menampilkan kesan padat dengan pilihan teks yang berat. Headlines 

diletakkan di atas kiri, sedangkan gambar diletakkan di bawah. Style itu terkesan 

sederhana dan formal. 

2) Style Classic 

Memberi kesan yang sederhana, di mana teks dibagi menjadi dua kolom di 

setiap halaman. Headlines diletakkan di tengah atas dan gambar atau foto 

diletakkan di tengah halaman, di antara dua kolom teks. 

3) Style Modern 

Style ini menggunakan susunan teks melebar, di mana cukup ada satu 

kolom pada satu halaman. Oleh karena itu dipergunakan leading (jarak antarbaris) 

yang lebih lebar. Headline diatur dengan style berjarak karakter lebar bahkan 

ekstra lebar. Gambar dimuat dalam dua halaman dengan posisi yang berlawanan 

di bagian tengah pada masing-masing halaman.  

4) Style Technical 

Style ini menggunakan gaya teknis dengan blok-blok berbentuk siku 

dengan garis di antara kolom. Digunakan banyak bidang kosong untuk 
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memberikan kesan yang bersih dan kuat. Bidang-bidang yang berisi teks maupun 

gambar diletakkan secara simetri. 

5) Style Aggressive 

Headlines dengan teks berukuran besar dan bergaris bawah serta 

menggunakan jarak antarbaris yang lebih lebar. Gambar atau foto ditampilkan 

secara eksklusif di bagian pinggir sebagai dekorasi. 

6) Style Juvenile 

Dibuat dengan kesan meriah dengan memasang gambar secara tersebar. Di 

antara kolom diberi garis pemisah dengan warna yang lemah. Headlines dan 

Subhead disusun menggunakan huruf capital berukuran lebih besar untuk menarik 

perhatian. 

7) Style Youthful 

Style ini memiliki kesan lucu, main-main dan menyenangkan.Digunakan 

unsure gambar serta pilihan font yang mendukung. Penulisan headline 

menggunakan huruf dengan berbagai ukuran. 

8) Style Natural 

Susunannya elegan, menggunakan teks berspasi lebar. Jarak antara 

headlines dengan body teks cukup jauh. Bidang gambar berbentuk oval. 

9) Style Prestigious 

Terdapat penggunaan bidang kosong yang cukup luas untuk menciptakan 

keluwesan dan fokus. Penggunaan drop cap member kesan awal anggun pada 

halaman. Headline diletakkan pada halaman tersendiri. 
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2.1 Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC) 

2.2.1 Pengertian IMC 

Don E. Scultz (1993: 23) menyebutkan bahwa Integrated Marketing 

Communication (IMC) adalah proses pengembangan dan implementasi berbagai 

bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan 

secara berkelanjutan. Proses IMC berawal dari pelanggan atau calon pelanggan 

kemudian berbalik kepada perusahaan untuk menentukan bentuk dan metode yang 

digunakan dan dikembangkan bagi program komunikasi yang dijalankannya 

(Scultz, 1993: 24). 

Sedangkan definisi menurut American Association of Advertising Agencies 

dalam buku “Integrated Marketing Communications” adalah sebuah konsep 

perencanaan komunikasi pemasaran yang memberikan nilai tambah terhadap 

suatu perencanaan yang mendalam dengan cara melakukan evaluasi terhadap 

peran strategis dari berbagai macam ilmu komunikasi dan mengkombinasikannya 

untuk menghasilkan keakuratan, konsistensi, dan efek komunikasi secara 

maksimal melalui integrasi dari pesan-pesan yang terpisah (Sulaksana, 2003: 30). 

Sementara itu, Kotler dan Armstrong (2001: 138) menyebutkan bahwa 

IMC sebagai konsep di mana suatu perusahaan secara hati-hati mengintegrasikan 

dan mengkoordinasikan saluran komunikasinya yang banyak untuk 

menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan mengenai 

perusahaan dan produknya. 

Berdasarkan uraian di atas, Integrated Marketing Communication dapat 

didefinisikan sebagai proses perencanaan komunikasi pemasaran yang merupakan 
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pengintegrasian dan penerapan berbagai bentuk komunikasi pemasaran yang 

memberikan konsistensi pesan komunikasi kepada konsumen secara 

berkelanjutan. 

2.2.2 Karakteristik IMC 

Ciri-ciri utama dari IMC adalah: 

1) Mempengaruhi perilaku. Komunikasi pemasaran di sini dilakukan 

lebih dari sekedar mempengaruhi konsumen agar tertarik pada suatu 

brand. Dengan kata lain, tujuannya adalah mengggerakkan orang 

untuk bertindak. 

2) Berawal dari pelanggan dan calon pelanggan. Diawali dari pelanggan 

atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada komunikator merk 

untuk menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam 

mengembangkan komunikasi persuasif. 

3) Menciptakan sinergi. Semua elemen komunikasi termasuk iklan, 

tempat pembelian, promosi pembelian, event, dan lain-lain, haruslah 

selaras. Artinya, koordinasi merupakan hal yang amat penting untuk 

menghasilkan citra produk yang kuat dan utuh sehingga membuat 

konsumen melakukan aksi. 

4) Menjalin hubungan. Pemasaran yang sukses membutuhkan terjalinnya 

hubungan antara produk dan pelanggannya. Menjalin hubungan yang 

baik sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mempertahankan 

pelanggan. 
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2.2.3 Elemen IMC 

Kotler dan Armstrong dalam buku Dasar-Dasar Pemasaran Jilid 2 

(2001:600-601)  menyatakan bahwa komunikasi pemasaran terpadu (IMC) yang 

biasa disebut bauran promosi (marketing mix) sebuah perusahaan terdiri dari 

perpaduan khusus antara pemasangan iklan, penjualan personal, promosi 

penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasarang langsung.  

 

Bagan 2.1. Elemen dan Lingkup IMC 

Diadaptasi dari: Philip Kotler & Gary Armstrong. Dasar-Dasar Pemasaran Jilid 2. 

Jakarta: Penerbit Erlangga. 2001. hal.600. 

Adapun penjelasan dari masing-masing alat bauran promosi tersebut 

adalah sebagai berikut:  

2.2.3.1 Periklanan (Advertising) 

Merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesannya, membujuk audiens untuk mengambil beberapa tindakan 
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sehubungan dengan produk, ide, atau layanan (Kotler & Armstrong, 2001: 600).  

Jika audiens bereaksi sebagaimana yang dikehendaki pengiklan, maka iklan itu 

dianggap efektif. Iklan berhubungan dengan gagasan besar dan kreatif, ide-ide 

yang datang dari semangat dan kecintaan akan bisnis dan brand. Tom Branman 

(2004: 51) menyatakan bahwa iklan bisa membantu mencapai hampir semua 

sasaran komunikasi, karena merupakan sarana ampuh untuk membangun 

kesadaran konsumen. 

Meurut Suyanto (2006: 69-79) tujuan periklanan dapat digolongkan 

menjadi: 

1) Iklan Informatif 

Iklan informatif bertujuan membentuk permintaan pertama dengan 

memberitahukan adanya produk baru, mengusulkan kegunaan baru suatu 

produk, memberitahukan pasar tentang harga, menjelaskan cara kerja 

suatu produk, menjelaskan pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan 

yang salah, mengurangi kecemasan pembeli, dan membangun citra 

perusahaan, biasanya dilakukan besar-besaran pada tahap awal suatu jenis 

produk. 

2) Iklan Persuasif 

Iklan persuasif bertujuan untuk membentuk permintaan selektif 

suatu merek tertentu, yang dilakukan pada tahap kompetitif dengan 

membentuk preferensi merek, mendorong alih merek, mengubah perpsepsi 

pembeli tentang atribut produk, membujuk pembeli untuk membeli 
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sekarang, dan membujuk pembeli menerima, mencoba/mensimulasikan 

penggunaan produk. 

3) Iklan Pengingat 

Iklan pengingat bertujuan untuk mengingatkan pembeli tentang 

produk yang sudah mapan bahwa produk tersebut mungkin akan 

dibutuhkan kemudian, mengingatkan pembeli tetap mengingat produk itu 

walau tidak sedang dalam musimnya, dan mempertahankan puncak. 

4) Iklan Penambah Nilai 

Iklan penambah nilai bertujuan menambah nilai merek pada 

persepsi konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas dan 

penguatan persepsi konsumen. 

5) Iklan Bantuan Aktivitas Lain 

Iklan bantuan aktivitas lain bertujuan membantu memfasilitasi 

aktivitas lain perusahaan dalam proses komunikasi pemasran, misalnya 

iklan membantu pelepasan promosi penjualan (kupon), membantu 

wiraniaga (perkenalan produk), menyempurnakan hasil komunikasi 

pemasaran yang lain (konsumen dapat mengidentifikasi paket produk di 

toko dan mengenal nilai produk lebih mudah setelah melihat iklan). 

2.2.3.2 Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah semua cara yang digunakan oleh agen 

pemasaran untuk menginformasikan, membujuk atau mempengaruhi pengguna 

akhir produk. Promosi penjualan terutama didesain untuk menjalin kerjasama 

dengan orang di saluran distribusi dan mendorong promosi produk oleh mereka 
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kepada konsumen. (Kotler & Armstrong, 2001: 600). Fandi Tjiptono (1997: 229) 

mengemukakan bahwa sifat-sifat yang terkandung dalam promosi penjualan, 

diantaranya adalah komunikasi, insentif, dan undangan. Contoh: kupon, diskon, 

hadiah, produk sample, pameran dagang, games, dan lain-lain. 

2.2.3.3 Hubungan masyarakat dan publisitas (public relations & publicity) 

Public Relation (PR) menurut Allen H. Scott dkk (2006: 2) adalah fungsi 

manajemen yang membangun dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan 

antara organisasi dan publik yang menjadi dasar bagi kesuksesan atau kegagalan 

perusahaan. Tom Branman (2004: 57) berpendapat bahwa Public Relation dapat 

menjadi sarana yang ampuh dalam mengelola hubungan yang harmonis antara 

pihak perusahaan dengan para pengamat dan investor yang bisa memiliki 

pengaruh besar bagi masa depan perusahaan. Publisitas adalah stimulasi 

nonpersonal terhadap permintaan barang, jasa, ide, dan sebagainya dengan berita 

komersial dalam media massa, dan tidak berbayar untuk mempromosikan dan 

untuk melindungi citra perusahaan atau produknya. Contoh: seminar, press 

release, sponsorship, majalah perusahaan, events, lobbying, dan lain-lain. 

2.2.3.4 Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara 

penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon 

pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga 

mereka kemudian akan mencoba dan membelinya (Kotler & Armstrong, 2001: 

601) .  
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Penjualan personal memiliki sifat personal confrontation, yaitu adanya 

hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara 2 orang atau lebih; 

cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam 

hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai kepada suatu hubungan 

yang lebih akrab; response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan 

pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi (Tjiptono,1997: 

224).  Contoh: presentasi penjualan, pameran dagang, dan program insentif. 

2.2.3.5 Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung atau direct marketing menurut George E. Belch & 

Michael A. Belch seperti yang ditulis oleh Morissan (2010: 22) adalah upaya 

perusahaan secara langsung dengan calon pelanggan sasaran dengan maksud 

untuk menimbulkan tanggapan dan/atau transaksi penjualan. Pemasaran langsung 

dapat menjangkau seluruh audiens dengan baik, tergantung bagaimana teknik 

penyampaiannya. Pemasaran langsung adalah bidang yang dinamis yang semakin 

dominan dalam komunikasi pemasaran, karena banyak pemasar mulai beralih ke 

komunikasi yang lebih interaktif. Contoh: katalog, surat, telemarketing, fax mail, 

internet, dan lain-lain. 

2.2.4 Strategi IMC 

Strategi merupakan rencana cermat dan sistematis mengenai suatu 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi komunikasi pemasaran terpadu 

ini terbagi menjadi tiga aktivitas utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program komunikasi pemasaran terpadu.  
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2.2.4.1 Perencanaan IMC 

Tujuan perencanaan IMC adalah mengefektifkan biaya fungsi komunikasi 

pemasaran dan untuk mempengaruhi atau mengontrol dampak dari elemen 

komunikasi lain. Rencana IMC yang efektif akan menghasilkan hubungan brand 

jangka panjang yang menguntungkan. IMC diawali dengan pengembangan dari 

perencanaan bauran pemasaran yang merupakan dasar dari perancangan 

keseluruhan IMC. Selanjutnya langkah-langkahnya sebagai berikut: 

2.2.4.2 Menganalisis Situasi 

Sebelum menentukan tujuan-tujuan pemasaran yang ingin dicapai, 

hendaknya perusahaan menganalisis SWOT (Strength/ kekuatan perusahaan, 

Weakness/ kelemahan perusahaan, Opportunity/ peluang bisnis, Threat/ hambatan 

untuk mencapai tujuan) (Siswanto & Kleinsteuber, 2002: 8). 

Strength & Weakness merupakan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan 

bisnis adalah cirri positifnya, kondisi, dan situasi yang baik. Misalnya berada 

dalam industri yang sedang tumbuh. Kekuatan merupakan faktor pendukung 

tercapainya tujuan usaha. Kelemahan bisnis adalah ciri, kondisi, dan situasi yang 

negatif. Kehilangan pangsa pasar adalah kelemahan yang dapat menjadi 

penghambat tercapainya tujuan usaha. 

Opportunity merupakan peluang bisnis yang ada di luar perusahaan. 

Peluang adalah area di mana perusahaan dapat mengembangkan keunggulan atas 

pesaingnya. Seringkali, kelemahan satu perusahaan adalah peluang bagi 

perusahaan lain. 
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Threat adalah tren atau perkembangan lingkungan yang kurang 

menguntungkan dan akan menggerogoti bisnis kecuali segera diatasi. Kompetisi, 

muculnya pesaing-pesaing produk adalah ancaman umum perusahaan untuk 

mencapai tujuan.  

2.2.4.3  Mengidentifikasi Khalayak Sasaran 

Seorang pemasar perlu mengidentifikasi khalayak sasaran yang mungkin 

adalah calon pembeli potensial atau para pengguna yang ada sekarang, orang yang 

membuat keputusan membeli atau orang yang mempengaruhi pembelian. 

Khalayak sasaran sangat mempengaruhi keputusan-keputusan pemasar tentang 

apa yang akan disampaikan, bagaimana hal itu disampaikan, dan siapa yang 

menyampaikannya. 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi khalayak 

sasaran, yakni; 

1) Segmentasi Pasar (Segmenting) adalah strategi untuk memahami 

struktur pasar dengan cara membagi pasar menjadi kelompok-

kelompok orang yang memiliki karakteristik yang sama. 

2) Penentuan Pasar Sasaran (Targeting) adalah kegiatan mengidentifikasi 

kelompok yang mungkin merupakan audiensi yang paling 

menguntungkan dan paling mungkin merespons komunikasi 

pemasaran.  

3) Penentuan Posisi Pasar (Positioning) adalah strategi membentuk dan 

mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan produk dalam 

pasar (Kasali, 1998: 388). 
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2.2.4.4  Menentukan Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Penentuan tujuan komunikasi pemasaran adalah hal yang fundamental 

sebelum pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk selalu menjaga konsistensi 

pelaksanaan komunikasi pemasaran agar selalu selaras dengan tujuan awal. 

Komunikasi bertujuan untuk membangkitkan keinginan untuk membeli produk. 

Perlu diketahui di posisi mana khalayak sasaran berada dan sampai ke tahap mana 

khalayak perlu digerakkan. 

2.2.4.5 Menetapkan Anggaran Komunikasi Pemasaran 

Salah satu keputusan tersulit yang dihadapi perusahaan adalah berapa 

banyak biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan komunikasi pemasaran. Terdapat 

empat metode umum yang dapat digunakan untuk menentukan anggaran 

komunikasi pemasaran (Kotler & Armstrong, 2001: 125-127) yaitu: 

1) Metode sesuai dengan kemampuan (All You Can Afford) adalah metode 

yang menetapkan anggaran promosi pada level yang dianggap oleh 

manajemen mampu dikeluarkan oleh perusahaan. 

2) Metode Presentase Penjualan. Metode ini membandingkan total penjualan 

dengan total anggaran komunikasi pemasaran selama tahun sebelumnya, 

atau rata-rata dari beberapa tahun untuk menghitung presentase. 

3) Metode Menyamai Pesaing (Competitive Parity Method) Metode yang 

menyamakan anggaran promosi perusahaan dengan anggaran pesaing. 

4) Metode Tujuan dan Tugas (Objective and Task Method) Metode ini 

didasarkan pada tujuan untuk setiap aktivitas dan menentukan biaya 

pencapaian masing-masing tujuan. 
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Konsep IMC menganjurkan bahwa perusahaan harus mengkombinasikan 

alat-alat promosi secara seksama ke dalam sebuah bauran komunikasi pemasaran 

yang terkoordinasi dengan baik. 

2.2.4.6 Mengembangkan Program Komunikasi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004: 614-625), pengembangan program 

komunikasi pemasaran terpadu terdiri atas: 

1) Merancang pesan. Penggunaan visual dan pesan yang tepat merupakan 

syarat utama keberhasilan utama dari sebuah program promosi. Idealnya, 

pesan disusun untuk memperoleh kesadaran atas keberadaan sebuah 

produk atau jasa (awareness), menumbuhkan sebuah keinginan untuk 

memiliki atau mendapatkan produk (interest), sampai dengan 

mempertahankan loyalitas pelanggan (loyality). 

2) Memilih Media. Ada tiga jenis media komunikasi, yaitu media massa, 

media kelompok, dan media personal. Media massa mencakup media 

cetak (surat kabar, majalah, dan surat langsung), media siaran (radio dan 

TV), dan media pajangan (papan reklame, poster, dan billboard). Media 

kelompok merupakan komunitas yang memang dipilih oleh perusahaan 

sebagai sasaran potensial untuk menyampaikan komunikasi pemasaran. 

Sedangkan media personal terbagi menjadi dua jenis, yang pertama yang 

dikendalikan secara langsung oleh perusahaan, yaitu tenaga pemasaran 

yang memang diutus oleh perusahaan untuk menyampaikan komunikasi 

pemasaran kepada orang-orang yang telah dipilih perusahaan. Kedua, yang 

tidak dikendalikan adalah komunikasidari mulut ke mulut atau sering 
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disebut dengan words of mouth (WOM). Saluran WOM ini mempunyai 

dampak yang besar pada berbagai produk. 

3) Menelaah sifat masing-masing alat komunikasi pemasaran (periklanan, 

promosi penjualan, humas dan publisitas, penjualan personal, dan 

pemasaran langsung). Masing-masing alat komunikasi pemasaran tersebut 

memiliki keunikan karakteristik dan biaya. Para pemasar harus memahami 

karakteristik alat-alat komunikasi tersebut. 

2.2.4.7 Pelaksanaan Integrated Marketing Communication (IMC) 

Setelah melakukan perancanaan komunikasi pemasaran yang matang dan 

strategis, kemudian perusahaan mengkomunikasikan konsep pemasaran kepada 

konsumen secara kolektif, yang disebut marketing communication mix atau 

bauran komunikasi pemasaran. 

Dengan berkembangnya ilmu pemasaran dan kemajuan teknologi, saat ini 

perusahaan harus memadukan tiap-tiap elemen tersebut secara keseluruhan agar 

dapat efektif mengkomunikasikan pesan dan positioning strategis yang konsisten 

terhadap konsumen. (Sulaksana, 2003: 24). Berikut ini bagan komunikasi dari 

masing-masing elemen IMC: 
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Bagan 2.2. Media Bauran Komunikasi Pemasaran 

Sumber: Uyung Sulaksana. “Integrated Marketing Communications”. 2003.Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar  hal.24 

 Dalam pelaksanaan IMC, elemen-elemen di atas masing-masing 

mempunyai peranan, ciri khas, dan bentuk tersendiri serta kelebihan dan 

kelemahannya. Untuk itu, perusahaan harus memahami betul tiap elemen-elemen 

tersebut di atas agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan. 

2.2.4.8 Evaluasi Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Setelah melakukan komunikasi pemasaran, komunikator harus meriset 

dampaknya pada khalayak sasaran. Komunikator dapat menanyakan kepada 

khalayak sasaran seperti berapa kali mereka melihat pesan, apakah pesan yang 

disampaikan dapat diingat, informasi apa yang pertama diingat, bagaimana 

tanggapan mereka terhadap pesan tersebut, dan bagaimana sikap mereka setelah 

melihat pesan tersebut terhadap suatu produk perusahaan. Perilaku yang 

diakibatkan oleh pesan tersebut dapat diukur dengan berpa banyak orang yang 
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membeli produk, merekomendasikan produk kepada orang lain atau mengunjungi 

toko (Kotler & Armstrong, 2001: 619). 

2.2.5 Brand (Merek) 

 Brand adalah ide, kata, desain grafis dan suara/bunyi yang 

mensimbolisasikan produk dan jasa, dan perusahaan yang memproduksi produk 

dan jasa tersebut (Dewi, 2009: 4). Brand adalah suatu jenis atau variasi dari 

sesuatu yang dibedakan oleh beberapa karakteristik khusus yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual 

untuk membedakannya dari produk pesaing (Knapp, 2001: 7). 

 Sedangkan menurut Soehadi dalam buku Effective Branding (2005) 

mengatakan bahwa Brand didefinisikan sebagai kombinasi dari atribut-atribut, 

dikomunikasikan melalui nama atau simbol, yang dapat mempengaruhi proses 

pemilihan suatu produk/ layanan di benak konsumen. 

 Brand yang kuat lahir dari persepsi konsumen atau produk yang 

mempunyai keunggulan fungsi (functional brand), menimbulkan asosiasi dan 

citra yang diinginkan konsumen (image brand) dan membangkitkan pengalaman 

tertentu saat konsumen berinteraksi dengannya. 

 Dibalik brand yang kuat, setiap tahap dan aspek dalam proses pemasaran 

harus bekerja secara sempurna. Segmentasi, pemilihan segmen pasar, dan 

(terutama) positioning dilakukan dengan cermat untuk memilih pasar sasaran 

yang tepat, mengerti apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dan hasrat 

konsumen sasaran, dan menempatkan produk dalam benak konsumen. Dan 

selanjutnya brand menjadi semacam sebuah kontrak kepercayaan antara 
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perusahaan dan konsumen karena ia menjamin adanya konsistensi bahwa sebuah 

produk akan selalu dapat menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen 

darinya. Bahkan brand adalah satu set janji, asosiasi, citra, dan emosi yang 

diciptakan oleh perusahaan untuk membangun kesetiaan dengan para 

konsumennya (Foley, 2006: 3). 

2.3 Profil Keikotako Takoyaki Semarang 

2.3.1 Sejarah Keikotako  

Keikotako adalah usaha di bidang kuliner, yang menyediakan makanan 

Jepang seperti takoyaki (bakso Jepang), okonomiyaki (pizza Jepang), dan 

edamame (kedelai Jepang). Keikotako berdiri pada bulan April 2012. Pemiliknya, 

Dani Chika Daya (23 tahun) yang menyukai budaya Jepang terinspirasi untuk 

membuat gerai yang menjual makanan khas Jepang. Karena tuntutan untuk 

membuka usaha, dengan modal seadanya ia membuka gerai atau booth makanan 

Jepang di Semawis, namun disebabkan oleh seringnya banjir, maka dengan 

terpaksa ia menutup gerai di kampung Semawis dan membuka di foodcourt Sri 

Ratu. 

Keikotako adalah gabungan dari nama puteri dari pemilik Keikotako, yaitu 

“Keiko” yang memiliki arti “anak kecil yang bahagia”. Sedangkan “tako” dalam 

bahasa Jepang berarti “gurita”, karena takoyaki berbahan dasar dari gurita. 

Keikotako sendiri menjual takoyaki dengan berbagai macam isian seperti gurita, 

daging sapi, crab stick, sosis, ayam, dan lain-lain. Sedangkan untuk okonomiyaki 

juga dijual dengan berbagai macam topping di atasnya yang kemudian dituangi 
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saus, mayonnaise, dan abon ikan cakalang. Untuk edamame, dijual dengan 

direbus saja, kemudian langsung disajikan hangat. 

2.3.2 Lokasi Keikotako  

Keikotako merupakan usaha sampingan dari pemiliknya. Untuk saat ini, 

Keikotako hanya berada di Boedjong foodcourt lantai dasar Sri Ratu Pemuda, Jl 

Pemuda no. 29-33 Semarang.  

Pada bulan November, Keikotako sempat melakukan launching booth 

baru di depan Pondok Daun dan di pasar Semawis. Namun karena kurang 

memperhatikan target market dan lokasi, maka ditutuplah booth di kedua lokasi 

tersebut, dan tinggal satu booth yang masih berdiri, yaitu di Sri Ratu Pemuda 

Semarang. 

 

Gambar 2.1 Gerai Booth Keikotako  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014) 
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Gambar 2.2 Proses Pembuatan Takoyaki 

(Sumber: Dokumentasi pemilik Keikotako,2013) 

2.3.3 Visi dan Misi 

Keikotako takoyaki memiliki visi menjadi brand makanan Jepang yang 

menjual berbagai produk snack Jepang siap saji. Sedangkan misinya adalah 

menyajikan snack Jepang yang bermutu tinggi dan dapat dinikmati berbagai 

macam lapisan masyarakat. 

2.3.4 Target Konsumen Keikotako  

Target konsumen Keikotako adalah anak-anak hingga remaja kalangan 

menengah ke atas, terutama penggemar masakan Jepang dan pecinta budaya 

Jepang yang berada di kota Semarang. Karena lokasinya yang berada di foodcourt 

Sri Ratu Pemuda Semarang, maka pembeli dapat menikmati makanan Keikotako 

selagi masih hangat di kursi yang disediakan. 
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2.3.5 Produk Keikotako 

Keikotako, yang buka dari pukul 09.00 – 21.00 hingga saat ini memiliki 

tiga orang karyawan yang menjual langsung di boothnya. Harga yang ditawarkan 

berkisar antara Rp 11.000 – Rp 15.000 untuk takoyaki dan okonomiyaki. 

Sedangkan untuk edamame berkisar antara Rp 5.000 – Rp 6.000.  

 

Gambar 2.3 Produk Takoyaki 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2014) 

2.3.6 Promosi yang Pernah Dilakukan 

Selama ini promosi yang sudah dilakukan oleh Keikotako adalah dengan 

mengikuti event budaya Jepang, membuat fanspage di facebook, website, kupon, 

x-banner dan merchandise.  
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Gambar 2.4 Merchandise Berupa Notebook 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2014) 

 

 

Gambar 2.4 Merchandise Berupa Gantungan Kunci 

 (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2014) 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

 

3.1.  Media Berkarya 

Media merupakan sarana untuk dapat menunjukkan ide atau gagasan 

sebagai cara untuk mengungkapkan pengalaman estetis. Dalam proses penciptaan 

karya, penulis menggunakan beberapa media, diantaranya : 

3.1.1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam proses berkarya lebih banyak pada kertas, 

karena dalam proses pembuatan karya komunikasi visual ini membutuhkan karya 

tercetak. 

3.1.1.1 Kertas  

Kertas yang digunakan beragam, sesuai kebutuhan. Kertas A4 70 gsm 

digunakan untuk pembuatan laporan proyek studi, kertas ivory dan art carton 260 

dan 240 gram ukuran A3 extension digunakan untuk pembuatan karya cetak 

seperti packaging, dan kupon produk. Kertas CTS 160 gram ukuran A3 extension 

digunakan untuk pembuatan brosur, kertas stiker mirrorcoat ukuran A3 extension 

untuk pembuatan stiker. 

3.1.1.2 Refil Tinta Canon Color (Cyan, Magenta, Yellow, Black) 

Tinta yang dipakai dalam proses penyusunan laporan adalah tinta Canon 

color CMYK. 
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3.1.2. Alat  

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan laporan proyek studi dan 

karya komunikasi visual dibagi menjadi dua, yaitu pernagkat keras dan perangkat 

lunak. 

3.1.1.1 Perangkat Keras (Hardware) 

a. Laptop Samsung RV 409 digunakan untuk mendesain, dengan spesifikasi: 

1) OS: Windows 7 essential 

2) Processor: Intel®Pentium® P6200 @2.13GHz 

3) Memory 2.00 GB RAM 

4) LCD 14” 

b. Pen Tablet Genius 

Pen tablet ini digunakan untuk menggambar sketch secara digital. 

c. Flashdisk San Disk 8 GB 

Flashdisk ini digunakan untuk menyalin data atau laporan. 

d. Kamera DSLR Nikon 3100D  

Kamera dengan lensa Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G EDII ini 

digunakan untuk mengambil gambar di lokasi penjualan Keikotako dan produk 

makanan yang dijualnya. 

e. Handphone Galaxy Mini sebagai thetering hotspot  

f. Printer Canon MG2570 
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3.1.1.2 Perangkat lunak (Software) 

a. Adobe Photoshop CS3 

 Merupakan perangkat lunak editor citra yang dikhususkan untuk 

pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek. Adobe Photoshop memiliki tools 

dan efek yang lengkap sehingga sangat menunjang dalam penyusunan proyek 

studi. 

b. Corel Draw X5 

Corel Draw adalah program komputer yang melakukan editing pada garis 

vector. Corel Draw memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, sehingga sering 

digunakan untuk kebutuhan proses perancangan desain karya komunikasi visual. 

c. Microsoft Word 2007 

 Perangkat lunak ini berfungsi dalam penulisan laporan proyek studi. 

3.1.3. Teknik Berkarya 

Penggunaan alat dan bahan menjadi pertimbangan tersendiri bagi penulis 

dalam menghasilkan rancangan karya komunikasi visual. Perangkat keras 

(hardware) digunakan sebagai alat bantu dalam merancang karya. Seperti 

penggunaan thetering pada handphone untuk mencari referensi dari internet 

dalam memperkaya ide guna menghasilkan rancangan yang baik. Laptop 

digunakan sebagai alat pengolah karya yang didalamnya berisi perangkat lunak 

(software) untuk membantu proses eksekusi gagasan dan penyempurnaan karya. 

Perangkat lunak (software) itu diantaranya Corel Draw X5, Adobe Photoshop 

CS3. Perangkat lunak seperti Corel Draw X5 merupakan perangkat lunak berbasis 
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vektor untuk mengolah gambar berbasis vektor. Perangkat lunak Corel Draw X5 

juga digunakan dalam proses pengolahan layout. Perangkat lunak lain yang 

penulis gunakan yakni Adobe Photoshop CS3, perangkat lunak yang digunakan 

untuk mengolah foto guna menghasilkan kualitas foto yang diharapkan. Setelah 

karya selesai dirancang, printer digunakan untuk mengoreksi karya secara 

keseluruhan dari hasil rancangan sebelum dibawa ke percetakan.  

Beranjak ke penggunaan bahan seperti kertas ivory 230 gsm sebagai bahan 

media untuk mencetak karya poster. Tinta warna yakni guna menghasilkan warna 

cetak. Kaos dengan jenis katun kombed digunakan sebagai media menempatkan 

hasil karya desain. Keramik digunakan sebagai bahan mug, mug merupakan salah 

satu merchandise digunakan media untuk menempatkan hasil rancangan.    

3.2. Proses Berkarya 

Dalam membuat suatu karya dibutuhkan kreativitas dan imajinasi sehingga 

membutuhkan proses berkarya yang terkonsep. Hal ini berguna untuk mengurangi 

kesalahan dalam tahap perancangan karya. Berikut adalah bagan tahap-tahap dari 

proses berkarya. 
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Bagan 3.1. Proses Berkarya 

3.2.1. Proses Preliminary  

3.2.1.1.Pencarian Ide 

Pencarian ide merupakan tahap awal dalam proses berkarya yang 

dilakukan dengan menghimpun ide, pengalaman, gagasan, pengetahuan dan 

pendapat yang berkaitan dengan karya. Melalui tahap ini pula beberapa 

kemungkinan digali sehingga memperoleh sebuah pemahaman mendalam, luas 

dan terperinci sebelum proses perencanaan. Pencarian ide dilakukan dengan dosen 
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pembimbing dan klien untuk mendapatkan sebuah gagasan dalam pembuatan 

karya. 

3.2.1.2.Penetapan Tujuan Karya 

Pembuatan karya bertujuan agar karya yang dihasilkan mampu 

mengangkat tema yang diusung yaitu sebagai karya komunikasi visual Keikotako 

yang berupa iklan surat kabar dan majalah, iklan billboard, x-banner, flag chain, 

iklan billboard, kemasan, desain template website, kupon, merchandise, 

stationary, desain uniform, sticker, desain booth, desain menu, dan leaflet. 

3.2.1.3. Observasi dan Penentuan Obyek 

Hal ini dilakukan guna menentukan sudut pandang obyek yang akan 

diambil dalam pembuatan karya IMC. Observasi dilakukan di beberapa mal di 

mana terdapat outlet-outlet makanan ringan, seperti DP Mall, Java Mal, Sri Ratu 

Pemuda, dan juga spot media promosi. 

3.2.1.3.1. Survei 1 (Outlet Keikotako) 

Tujuan : Untuk mengetahui lokasi penjualan langsung produk Keikotako 

  dan sistem pemasaran yang sudah dilakukan. 

Hasil : Mengetahui sistem pemasaran dan promosi  yang pernah 

 dilakukan. 

3.2.1.3.2. Survei 2 (Kompetitor) 

Tujuan : Untuk mencari informasi keunggulan dan kelemahan kompetitor 

   dan membuat perbandingannya. 

Hasil : Mengetahui keunggulan dan kelemahan kompetitor. 
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3.2.1.3.3. Survei 3 (Spot media promosi) 

Tujuan : Untuk mencari tahu spot media promosi yang efektif dan strategis 

  di kota Semarang. 

Hasil : Mengetahui spot media promosi yang efektif. 

Kemudian penulis menetapkan Keikotako sebagai klien yang tepat dan 

pihak Keikotako sendiri bersedia untuk dijadikan klien untuk pembuatan proyek 

studi. 

3.2.1.4. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui  seluk beluk perusahaan 

secara detail dan untuk mengetahui konsep produk dan strategi promosi yang 

telah dilakukan oleh Keikotako serta strategi promosi berikutnya yang diinginkan 

oleh Keikotako. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada 

karyawan dan pemilik Keikotako. 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Keikotako pada tanggal 1 April 

2014 didapat data terkait dengan Keikotako dan sejarahnya. Keikotako adalah 

usaha di bidang kuliner, yang menyediakan makanan Jepang seperti takoyaki 

(bakso Jepang), okonomiyaki (pizza Jepang), dan edamame (kedelai Jepang). 

Keikotako berdiri pada bulan April 2012. Pemiliknya, Dani Chika Daya (23 

tahun) yang menyukai budaya Jepang terinspirasi untuk membuat gerai yang 

menjual makanan khas Jepang. 

Keikotako adalah gabungan dari nama puteri dari pemilik Keikotako, yaitu 

“Keiko” yang memiliki arti “diberkati”. Sedangkan “tako” dalam bahasa Jepang 

berarti “gurita”, karena takoyaki berbahan dari gurita. Keikotako sendiri menjual 
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takoyaki dengan berbagai macam isian seperti gurita, daging sapi, crab stick, 

sosis, ayam, dan lain-lain. Sedangkan untuk okonomiyaki juga dijual dengan 

berbagai macam topping di atasnya yang kemudian dituangi saus, mayonnaise, 

dan abon ikan cakalang. Untuk edamame, dijual dengan direbus saja, kemudian 

langsung disajikan hangat. 

Keikotako merupakan usaha sampingan dari pemiliknya. Untuk saat ini, 

Keikotako hanya berada di Sri Ratu Pemuda. Pada bulan November, Keikotako 

sempat melakukan launching booth baru di depan Pondok Daun dan di pasar 

Semawis. Namun karena kurang memperhatikan target market dan lokasi, maka 

ditutuplah booth di kedua lokasi tersebut, dan tinggal satu booth yang masih 

berdiri, yaitu di Sri Ratu Pemuda Semarang. 

Keikotako, yang buka dari pukul 09.00 – 21.00 hingga saat ini memiliki 2 

karyawan yang menjual langsung di boothnya. Harga yang ditawarkan berkisar 

antara Rp 11.000 – Rp 15.000 untuk takoyaki dan okonomiyaki. Sedangkan untuk 

edamame berkisar antara Rp 5.000 – Rp 6.000.  

Target konsumen Keikotako adalah anak-anak hingga remaja kalangan 

menengah ke atas, terutama penggemar masakan Jepang dan pecinta budaya 

Jepang. Karena lokasinya yang berada di foodcourt Sri Ratu Pemuda Semarang, 

maka pembeli dapat menikmati makanan Keikotako selagi masih hangat di kursi 

yang disediakan. 

Selama ini promosi yang sudah dilakukan oleh Keikotako adalah dengan 

mengikuti event budaya Jepang, membuat fanpage di facebook, website, kupon, 

dan merchandise.  
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Selain dengan pihak Keikotako, wawancara juga dilakukan dengan pihak 

kompetitor, yaitu Takoyaki DP Mall. Hasil wawancara yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

Takoyaki DP Mall merupakan pelopor gerai yang menjual produk takoyaki 

di kota Semarang. Letak gerainya berada di foodcourt DP Mall yang juga berada 

di jalan Pemuda, Semarang. Sebagai pelopor, Takoyaki DP Mall sudah memiliki 

cukup banyak pelanggan setia. 

Pada segi kualitas, harga produk Takoyaki DP Mall dan Keikotako 

seimbang, namun Takoyaki DP Mall memberikan volume yang lebih banyak pada 

produknya. Pada Keikotako memberikan kualitas bahan yang lebih baik sehingga 

memberikan rasa yang lebih unggul daripada Takoyaki DP Mall. 

Pada segi promosi, Takoyaki DP Mall lebih unggul karena namanya sudah 

lebih dahulu muncul di kalangan penggemar budaya Jepang lewat media sosial 

dan radio. Lokasi yang berada di DP Mall yang cukup strategis dapat menjadi 

kekuatan promosinya. Namun hal ini tidak menjadi masalah besar bagi Keikotako 

karena Keikotako lebih sering muncul pada event-event budaya Jepang sebelum 

mendirikan gerai di Sri Ratu, sehingga dapat menggunakan kesempatan itu untuk 

mempromosikan produknya. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Keikotako masih 

menjadi market leader gerai takoyaki di Kota Semarang. Dengan rasa yang lebih 

unggul karena terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan keunikan produknya yang 

terletak pada berbagai macam rasa isian dan toppingnya. 
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3.3.1.5.  Studi Kepustakaan 

 Tahap ini dilakukan untuk melengkapi referensi diantaranya dari website, 

majalah desain grafis, buku desain grafis, blog, jurnal, serta artikel-artikel yang 

berhubungan dengan desain.  Buku yang menjadi referensi diantaranya adalah 

“Prinsip-Prinsip Pemasaran” (Kotler dan Amsrtong, 2001), “Strategi Perancangan 

Iklan Outdoor Kelas Dunia” (Suyanto, 2006), “Strategi Pemasaran” (Fandy 

Tjiptono, 1997), “Pengantar Desain Komunikasi Visual” (Adi Kusrianto, 2009), 

dan lain lain. 

3.3.1.6.  Analisis SWOT 

3.3.1.6.1. Strength atau Kekuatan Keikotako 

Kekuatan dari Keikotako adalah dari kualitas produknya. Keikotako 

mengutamakan rasa dan kelezatan dalam setiap pembuatan produknya karena 

terbuat dari bahan pilihan. Selain itu, Keikotako langsung dimasak saat pelanggan 

memesan, hal ini membuat produk Keikotako dapat dinikmati saat masih hangat.  

3.3.1.6.2. Weakness atau Kelemahan Keikotako 

Kelemahan dari produk ini adalah pada proses pembuatannya 

membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pelanggan harus menyediakan 

waktu untuk menunggu proses pembuatannya. Selain itu harganya yang cukup 

mahal untuk seporsi makanan kecil, yaitu kisaran Rp 11.000 – Rp 15.000. 

3.3.1.6.3. Opportunity atau Peluang Bisnis Keikotako 

Peluang dari Keikotako adalah di mana masih sedikit pesaingnya. Selama 

ini, outlet makanan ringan Jepang pesaing terberat dari Keikotako adalah 
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Takoyaki DP Mall yang merupakan pelopor penjual takoyaki di Semarang. 

Namun Takoyaki DP Mall memiliki kelemahan, yaitu pada kualitas produknya, 7 

dari 10 orang yang sudah merasakan dua produk takoyaki (Takoyaki DP Mall dan 

Keikotako) ini  memilih Keikotako memiliki rasa yang lebih lezat dibandingkan 

Takoyaki DP Mall. Dengan harga yang seimbang dengan Keikotako, Takoyaki DP 

Mall memberikan volume produk yang lebih besar dibandingkan Keikotako. 

Keikotako memiliki peluang yang besar dengan tetap mengedepankan rasa dan 

kualitas bahan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. 

3.3.1.6.4. Threat atau Perkembangan Lingkungan Keikotako 

 Keikotako tetap mengedepankan rasa dan kualitasnya, itulah yang 

menjadi andalan produk ini. Sejauh ini, pesaing terberatnya adalah Takoyaki DP 

Mall yang berada di DP Mall, yaitu Mall yang lebih besar dari Sri Ratu, lokasi di 

mana booth Keikotako berada. Keikotako ke depannya akan lebih berkembang 

karena penggemar budaya Jepang hingga saat ini sering mengadakan event-event 

seperti di kampus, sekolah, komunitas, dan lain-lain. 

3.3.1.7. Analisis Target Market 

 Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah target audience yang 

dituju sebagai acuan dalam menentukan bahasa visual yang akan disajikan dalam 

pembuatan media komunikasi visual Keikotako yang tepat dan efisien. Dalam hal 

ini target audience yang dituju adalah kalangan menengah ke atas di wilayah 

Semarang dan sekitarnya. Target sasaran dalam hal ini adalah anak muda, remaja, 

pemuda-pemudi yang menyukai camilan. Desain yang eyecatching dan menarik 
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akan membuat daya tarik tersendiri bagi konsumen. Hal ini tentunya  lebih 

mengunggulkan kualitas produk Keikotako. Media komunikasi yang dipilih yaitu 

iklan surat kabar dan majalah, iklan billboard, x-banner, flag chain, iklan 

billboard, kemasan, desain template website, kupon, merchandise, stationary, 

desain uniform, sticker, desain booth, desain menu, dan leaflet. Dalam cakupan 

target audience dikenal beberapa segmentasi pasar yaitu : 

1) Segmentasi Demografis 

Segmentasi demografis didasarkan pada kalangan dengan tingkat 

pendapatan menengah ke atas dengan berdasar pada aspek usia mulai dari anak-

anak, remaja hingga pemuda-pemudi jenis kelamin laki-laki maupun perempuan 

pada rentang usia 6 sampai 30 tahun, dari anak sekolah, mahasiswa, hingga 

pekerja yang memiliki waktu luang usai jam kerja. Hal ini disebabkan oleh harga 

seporsi produk Keikotako yang cukup mahal apabila dilihat dari jenis komposisi 

bahan pembuatannya. 

2) Segmentasi Geografis 

Lokasi gerai Keioktako yang berada di kota Semarang menjadi alasan dari 

segmentasi geografis berdasarkan pada wilayah edar atau target promosi 

Keikotako, yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di kota Semarang dan 

sekitarnya. 

3) Segmentasi Psikografis 

Segmentasi ini didasarkan pada perilaku masyarakat. Komunitas Pecinta 

Budaya Jepang di Semarang menjadi sasaran utama segmentasi pasarnya, karena 

banyak pecinta budaya Jepang yang bahkan menghabiskan dana untuk 
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mengadakan event budaya Jepang, membeli perlengkapan cosplay, hingga 

makanan khas Jepang. Karena itu, pembuatan karya komunikasi visual juga 

berdasarkan pertimbangan segmentasi psikografisnya. 

4) Segmentasi Behavioristik 

Segmentasi behavioristik berdasar pada gaya hidup atau kepribadian. Hal 

ini dapat dilihat pada masyarakat kalangan menengah ke atas di Semarang dan 

sekitarnya yang yang rata-rata memiliki gaya hidup senang membeli makanan 

ringan yang dimasak dahulu. Hal ini menjadi tujuan utama segmentasi pasar. Di 

mana masyarakat suka menikmati jajanan selagi masih hangat sembari duduk 

untuk bercengkerama bersama teman atau keluarga. 

3.3.1.8. Menetapkan Konsep Karya 

Penetapan konsep karya dilakukan sebelum memasuki proses rancangan. 

Tujuan dari proses penetapan konsep karya yaitu agar karya yang dihasilkan 

sesuai tujuan perancangan karya dan target audience. Penetapan konsep berkarya 

juga bertujuan untuk membatasi dan memfokuskan pesan yang hendak 

disampaikan. Menetapkan konsep karya didalamnya juga termasuk menghasilkan 

ide yang akan di visualisasikan ke dalam karya. Prosesnya dapat dilakukan 

dengan melalui membaca buku, browsing di internet ataupun dengan mengamati 

objek-objek terkait dengan karya secara langsung. 

Berdasarkan pada analisis S.W.O.T. di atas dapat ditarik konsep/ rumusan 

umum yang akan diterapkan pada karya komunikasi visual untuk Keikotako, 

yaitu: 
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1. Klien yang dipilih adalah Keikotako Takoyaki Semarang, dengan 

target audiens dengan tingkat pendapatan menengah ke atas dengan 

berdasar pada aspek usia mulai dari anak-anak, remaja hingga 

pemuda-pemudi jenis kelamin laki-laki maupun perempuan pada 

rentang usia 6 sampai 30 tahun.  

2. Berdasarkan hasil observasi, analisis SWOT dan Strategi Perancangan 

maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dirancang berupa iklan 

surat kabar dan majalah, iklan billboard, x-banner, flag chain, iklan 

billboard, kemasan, desain template website, kupon, merchandise, 

stationary, desain uniform, sticker, desain booth, desain menu, dan 

leaflet. 

3. Melakukan perancangan media komunikasi visual Keikotako agar 

lebih menarik, sesuai perkembangan zaman, target market, dan 

diferensiasi dengan kompetitor. Hal ini juga bertujuan untuk 

menguatkan brand awareness Keikotako sebagai gerai yang menjual 

produk makanan ringan Jepang. 

4. Desain dibuat  dengan tema young and free yang menyampaikan 

pesan untuk tetap berjiwa muda yang dikemas dengan konsep new 

seasons new look, yaitu perhatian khusus yang diberikan kepada 

konsumen saat peringatan suatu event atau hari besar.  

5. Pesan yang disampaikan mengandung unsur pemberitaan persuasif-

informatif dengan gaya desain youthful yang memiliki kesan lucu, 

menyenangkan, ceria dengan perpaduan warna cerah.  
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3.3.1.9.  Seleksi Media 

Menurut bauran komunikasi pemasarannya, karya yang dipilih untuk 

meningkatkan nilai jual produk Keikotako sebagai berikut: 

1) Periklanan (Advertising) 

a) Surat Kabar 

 Secara nasional, belanja iklan terbesar di dunia kedua setelah televisi 

adalah surat kabar.  Surat kabar dipilih karena tidak hanya digunakan oleh 

perusahaan besar atau pemasang iklan skala nasional untuk mempromosikan 

produknya, kebanyakan perusahaan kecil dan bahkan pengecer juga 

mengandalkan surat kabar sebagai media untuk beriklan dengan harga yang 

terjangkau. 

Jenis iklan surat kabar yang dipilih adalah iklan display. Menurut 

Morissan (2010:279-306) adalah iklan yang terdiri dari judul dan teks serta 

kombinasi dari foto, gambar, dan tampilan visual lainnya. Surat kabar yang dipilih 

adalah Tribun, yang terbit tiap hari dan memiliki wilayah edar di Semarang. 

b) Tabloid 

Tabloid mempunyai target audience yang lebih sempit daripada surat 

kabar. Tabloid lebih mirip dengan majalah dari segi target audience namun 

dengan ukuran, bahan, ketebalan dan bentuk yang menyerupai surat kabar 

(Rustan, 2010:138). Penggemar dari tabloid cukup banyak disebabkan oleh 

harganya yang lebih murah daripada majalah. 

Tabloid yang dipilih adalah tabloid Cempaka, karena didistribusikan di 

Semarang dan sekitarnya, sesuai dengan target marketing dari Keikotako. Iklan 
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yang dipilih adalah iklan display karena dapat menunjukkan desain yang unik dari 

produk Keikotako. 

c) Billboard  

Billboard ditempatkan umumnya di lokasi titik publik area atau tempat 

lokasi yang memungkinkan untuk menjadi perhatian publik dengan berdiri sendiri 

walaupun melekat pada bangunan maupun menggunakan tiang konstruksi yang 

mana dibuat secara permanen. 

Billboard dipilih untuk media komunikasi visual yang akan diletakkan di 

titik yang strategis, yaitu di jalan Dr.Soetomo arah ke tugu muda, di depan 

lapangan Diponegoro. Hal ini bertujuan agar pengguna jalan dapat degan jelas 

melihat iklan dan terpengaruhi untuk mencari lokasi Keikotako saat melintasi 

jalan Dr. Soetomo ke arah tugu muda, dan menuju jalan Pemuda. 

d) X-Banner 

X-banner adalah media komunikasi visual yang terbuat dari kertas atau 

plastik yang direntangkan dengan tiang berbentuk X. X-banner merupakan in-

store media yang digunakan untuk menarik calon konsumen di sekitar lokasi 

booth Keikotako. X-banner dapat berisi tentang produk, seperti menu produk yang 

dijual, berikut harganya. Juga dapat berisi produk yang sedang promo. 

e) Desain Flag chain 

Flag chain yang digunakan sebagai media iklan berbentuk bendera  

dengan ukuran kecil yang dibuat dari bahan kertas yang menampilkan gambar 

produk, merk, slogan, atau gabungan dari semua itu (Kusrianto, 2009:334). Flag 



51 
 

 
 

chain yang termasuk dalam in-store media bersama x-banner dipasang pada atap 

samping booth Keikotako dengan bentuk segitiga. 

f) Kemasan / Packaging 

Menurut Fandy Tjiptono (1997:106) pengemasan (packaging) merupakan 

proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah (container) atau 

pembungkus (wrapper)  untuk suatu produk. 

Kemasan mencerminkan identitas yang mengandung elemen gambar, 

grafik, dan struktur desain dari suatu kemasan yang mampu mencirikan dan 

membedakan suatu produk dari yang lain. Desain suatu kemasan juga harus 

dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan konsumen, dan 

sebaiknya memperhatikan target market yang dituju. Perusahaan dituntut untuk 

memahami karakter dan kebiasaan tentang bagaimana konsumen menggunakan 

produk. 

Desain kemasan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran 

penyajian, seperti pada event tertentu, dan target sasaran. Kemasan produk 

Keikotako sendiri dirancang untuk pembeli dari kalangan anak-anak hingga 

pemuda pemudi, sehingga desainnya dibuat eyecathcing dan penuh warna. Selain 

itu, desain kemasan dibuat beragam sepanjang tahun.  

g) Desain Template Website 

Menurut Ivan. C. Sibero dalam buku First Step to be Freelance Graphic 

Designer (2010:64), website dianggap mampu untuk meningkatkan popularitas, 

hingga tidak jarang para pemilik situs mendesain ulang bahkan melakukan 

perubahan websitenya menyesuaikan tren yang berkembang. Aplikasi desain 
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website yang berkembang saat ini membuat perancangan website semakin mudah 

dan instan. 

Desain template website dipilih untuk menarik perhatian konsumen 

sebelum mengunjungi lokasi Keikotako. Calon konsumen dapat melihat pada 

galeri dan foto produk di website sebelum datang memesan Keikotako. Sehingga 

calon konsumen dapat memperkirakan harga yang harus dibayar untuk 

pesanannya. 

Keikotako sudah memiliki website di www.keikotako.com namun tidak 

terkoordinasi dengan baik. Sehingga perlu adanya template yang mendukung 

untuk promosi produk Keikotako. 

2) Promosi Penjualan 

a) Kupon 

 Setiap kupon mewakili suatu nilai yang disepakati untuk dibayarkan oleh 

penerbit obligasi kepada pemegang obligasi guna pengembalian pinjaman 

penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Nilai tukar kupon adalah merupakan 

tingkat suku bunga atau imbal hasil dari obligasi tersebut. 

 Tujuan dari adanya kupon ini adalah merangsang permintaan pasar. 

Dengan iming-iming kupon yang bisa ditukarkan di outlet suatu perusahaan, maka 

akan menarik minat konsumen. Kupon dipilih karena keunggulannya adalah 

mendorong dukungan dari para pengecer, namun kelemahannya adalah konsumen 

dapat menunda pembelian, atau tidak membeli produk atau jasa langsung karena  

kupon masih bisa disimpan. Oleh karena itu, sebaiknya diberlakukan tanggal 

available sampai kapan kupon itu dapat ditukarkan. 

http://www.keikotako.com/
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 Keikotako menggunakan kupon sebagai penarik perhatian pelanggan 

Keikotako dengan harapan agar konsumen berkunjung kembali untuk 

mendapatkan merchandise yang dikumpulkan melalui poin sticker yang ditempel 

pada kupon. 

b) Merchandise 

Merchandise/souvenir diberikan kepada pelanggan saat menukarkan 

kupon yang sudah ditempeli sticker sejumlah yang ditentukan untuk mendapatkan 

hadiah atau merchandise. Dengan ini, merchandise dapat menarik konsumen 

untuk kembali membeli produk Keikotako. Merchandise yang dipilih adalah 

gantungan kunci ikon gurita Keikotako, mug, notebook, kaos, dan pin. 

3) Hubungan Masyarakat 

a) Stationary Set 

Amplop, kop surat, kartu nama, pulpen, notebook, dan nota sebagai 

seragam karyawan adalah bagian dari stationary yang terdapat nama produk pada 

desainnya. 

b) Sticker 

 Sticker merupakan bahan promosi yang paling banyak dan sering 

digunakan untuk mempromosikan produk. Sifatnya fleksibel, dapat ditempel di 

mana saja, dan juga memiliki kebanggaan tersendiri bagi pemasangnya 

(konsumen). Sticker didesain sesuai event yang sedang berlangsung, seperti tahun 

baru, event Jepang, hari pahlawan, Idul Fitri, Natal, dan hari biasa. 
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c) Desain Uniform 

Uniform atau seragam digunakan untuk dipakai oleh karyawan atau 

penjual produk Keikotako yang berjaga di booth. Dresscode yang dipilih adalah 

celemek dan ikat kepala Keikotako yang akan dipakai setiap hari saat sedang 

menjual produk.  

4) Pemasaran Langsung 

a) Desain Booth 

 Booth merupakan media promosi direct marketing yang paling besar 

peranannya bagi produk Keikotako, karena booth inilah yang dapat menarik 

pelanggan untuk memesan produk, memilih menu, dan akhirnya membeli produk. 

Tidak hanya itu, namun penjual juga melakukan kegiatan memasak, mengemas, 

dan menyajikan produk pada booth hingga sampai menyajikannya pada 

konsumen. 

b) Desain Menu 

Pada bagian atap depan booth, terdapat menu makanan yang bisa dilihat 

oleh konsumen saat akan memilih makanan yang akan dipesan. Menu makanan 

digantung pada atap bagian depan booth agar memudahkan konsumen dalam 

memilih. 

c) Leaflet 

Leaflet digunakan untuk disebarkan di sekolah-sekolah, kampus, dan saat 

event tertentu. Leaflet dipilih sebagai media publisitas untuk menarik konsumen di 

lokasi penyebaran leaflet agar dapat mengunjungi booth Keikotako di Sri Ratu 
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Pemuda Semarang. Leaflet, selain digunakan sebagai iklan, juga digunakan 

sebagai penjualan langsung, diletakkan pada meja booth Keikotako. 

Tabel 3.1. Karya Komunikasi Visual yang Dipilih 

No. Media Promosi Jumlah Keterangan Rangking 

1 Periklanan Iklan surat kabar 5 Usulan 11 

2 Iklan tabloid 5 Usulan 12 

3 Billboard 1 Prioritas 10 

4 X-banner 2 Usulan 9 

5 Flag chain 1 Usulan 14 

6 Kemasan 6 Prioritas 1 

7 Desain Template  Website 1 Usulan 13 

8 Promosi 

Penjualan 

Kupon 6 Prioritas 6 

9 Merchandise 5 Prioritas 7 

10 Hubungan 

Masyarakat 

Stationary Set 5 Prioritas 4 

11 Sticker 6 Usulan  15 

12 Uniform 1 Prioritas 5 

13 Pemasaran 

Langsung 

Booth 1 Prioritas 3 

14 Menu 1 Prioritas 2 

15 Leaflet 1 Prioritas 8 

 

3.2.2. Proses Desain/ Pra Produksi 

Hal ini sangat perlu dilakukan guna memadukan konsep desain yang 

diusung sebagai implementasi IMC dari  Keikotako Semarang dengan konsep 

desain yang diajukan berdasarkan referensi. Selain itu juga untuk memberi 

kepuasan bagi Keikotako sendiri akan karya komunikasi yang akan dirancang. 

3.2.2.1. Sktech 

 Sketch yang dimaksud adalah pembuatan gambar rancangan, sketsa secara 

manual sebagai proses awal dalam berkarya. Setelah penulis mendapatkan hasil 

kesimpulan dari berbagai data yang ada dilanjutkan dengan membuat gambaran 
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kasar dan sederhana mengenai elemen-elemen rupa yang akan digunakan dalam 

perancangan karya komunikasi visual Keikotako. 

 

Gambar 3.1. Sketsa Desain Iklan Media Cetak dan Billboard 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

Gambar 3.2. Sketsa Desain Uniform Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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3.2.2.2.Pengambilan Obyek (Pemotretan) 

Dalam proses ini, perlu diperhatikan beberapa teknik memotret obyek 

yang baik dan benar sehingga akan menghasilkan gambar potretan obyek yang 

baik dan menarik guna pembuatan karya IMC Keikotako Semarang. 

   

Gambar 3.3. Hasil Pemotretan 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

3.2.2.3. Seleksi dan Editing Gambar Obyek 

Tahap ini dilakukan guna membandingkan gambar satu dengan lainnya 

yang dihasilkan untuk mencapai konsep desain yang telah disepakati. 

3.2.2.4. Pengembangan dan Pembuatan Desain 

Dalam tahap ini, mulai dilakukan kinerja dalam pembuatan karya IMC 

dengan media komputer yang nantinya diolah menjadi desain siap cetak. Software 

Adobe Photoshop CS3 dan Corel Draw X5, serta software lain yang digunakan 

sebagai pendukung dalam pembuatan karya desain. Gambar atau foto diolah 

sedemikian rupa hingga menghasilkan gambar yang menarik untuk pembuatan 

karya desain. Untuk unsur dekoratif, digunakan teknik vektorisasi menggunakan 

software Corel Draw X5. 
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Gambar 3.4. Hasil Editing Foto Menggunakan Adobe Photoshop CS3 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

    

Gambar 3.5. Hasil Vektorisasi Menggunakan Corel Draw X5 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

3.2.3. Proses Produksi 

3.2.3.1.Konsultasi Dosen Pembimbing dan Persetujuan Klien 

Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan agar diperoleh rancangan 

karya desain yang baik dan objektif. Setelah rancangan karya jadi, proses 

selanjutnya ialah mendapatkan persetujuan dari klien dengan berkonsultasi, 

apakah dari pihak klien menyetujui desain yang diberikan. Hal ini mencakup 
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budgeting kemasan yang akan dipakai setiap tahunnya. Berikut penghitungan 

anggaran biaya pencetakan kemasan: 

Tabel 3.2. Budgetting Kemasan Takoyaki 

Jenis 

Kemasan 
Keterangan Harga satuan Jumlah bahan Harga 

Kemasan 

Takoyaki 

Harga kertas 

jenis art carton 

260 gsm 

ukuran 1 plano 

Rp 1.000.000 

/rim 

2 rim atau 

1000 lembar 
Rp  2.000.000 

Harga plat 

SM 52 
Rp 40.000/rim 

2 rim atau 

1.000 lembar 
Rp      80.000 

Ongkos Cetak 

1 muka Mesin 

SM 52 

Rp 90.000/rim 
2 rim atau 

1.000 lembar 
Rp    180.000 

Ongkos potong 
Rp 1.000 

/lembar 

2 rim atau 

1.000 lembar 
Rp 1.000.000 

Ongkos 

laminasi glossy 

bagian dalam 

Rp 0.12/cm 

79 cm x 109 

cm x 1.000 

lembar 

Rp 1.033.320 

Jumlah Rp 4.293.320 

Biaya desain 10 % x Rp 4.293.320 Rp    429.332 

Total Rp 4.722.652 

 

 Biaya pembuatan 1.000 lembar 1 plano kemasan takoyaki adalah Rp 

4.722.652,00. Biaya pembuatan tiap satu lembar kertas 1 plano adalah: Rp 

4.722.652 : 1.000 lembar = Rp 4.723,00/lembar. Dalam satu lembar kertas ukuran 

1 plano dapat diisi 12 lembar kemasan takoyaki, sehingga harga per satu buah 

kemasan adalah: Rp 4.723,00 : 12 = Rp 394,00. 
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Tabel 3.3. Budgetting Kemasan Okonomiyaki 

Jenis 

Kemasan 
Keterangan Harga satuan Jumlah bahan Harga 

Kemasan 

Okonomiyaki 

Harga kertas 

jenis art carton 

260 gsm 

ukuran 1 plano 

Rp 1.000.000 

/rim 

2 rim atau 

1000 lembar 
Rp  2.000.000 

Harga plat 

SM 52 
Rp 40.000/rim 

2 rim atau 

1.000 lembar 
Rp      80.000 

Ongkos Cetak 

1 muka Mesin 

SM 52 

Rp 90.000/rim 
2 rim atau 

1.000 lembar 
Rp    180.000 

Ongkos potong 
Rp 1.000 

/lembar 

2 rim atau 

1.000 lembar 
Rp 1.000.000 

Ongkos 

laminasi glossy 

bagian dalam 

Rp 0.12/cm 

79 cm x 109 

cm x 1.000 

lembar 

Rp 1.033.320 

Jumlah Rp 4.293.320 

Biaya desain 10 % x Rp 4.293.320 Rp    429.332 

Total Rp 4.722.652 

 

 Biaya pembuatan 1.000 lembar 1 plano kemasan okonomiyaki adalah Rp 

4.722.652,00. Biaya pembuatan tiap satu lembar kertas 1 plano adalah: Rp 

4.722.652 : 1.000 lembar = Rp 4.723,00/lembar. Dalam satu lembar kertas ukuran 
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1 plano dapat diisi 12 lembar kemasan okonomiyaki, sehingga harga per satu buah 

kemasan adalah: Rp 4.723,00 : 12 = Rp 394,00. 

 Total budgeting kemasan takoyaki dan okonomiyaki adalah: Rp 

4.722.652,00 + Rp 4.722.652,00 = Rp 9.445.304,00 

3.2.3.2 Pencetakan  

Dalam proses ini merupakan kinerja lanjutan dalam proses pembuatan 

desain menjadi barang jadi hingga penggandaan dalam jumlah yang diinginkan. 

Hal yang perlu diperhatikan sebelum proses pencetakan antara lain : 

1) Terlebih dahulu hasil desain diteliti, misalnya dari ukuran media, teks, 

warna, dan layout. 

2) Melakukan tes uji warna terlebih dahulu guna menghasilkan warna yang 

sesuai dengan desain aslinya. 

3.2.4. Proses Pasca Produksi 

3.2.4.1 Penyajian Karya Desain 

Pada tahap ini, karya yang telah jadi siap untuk dipamerkan sebagai salah 

bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat melalui pameran Proyek Studi. 

Karya desain iklan media cetak, brosur, x-banner, billboard,packaging  serta 

karya lain yang akan dicetak dan ditampilkan dengan dikemas menggunakan 

bingkai figura. 

3.2.4.2  Strategi Sebaran Media 

Strategi sebaran media yang dilakukan guna mempromosikan Keikotako 

terdiri dari beberapa alternatif yang digunakan sebagai media IMC.  



62 
 

 
 

Tabel 3.4. Strategi Sebaran Media 

No Jenis Media Media Frekuensi 

1 Periklanan 

Surat kabar/ koran 

Strategi sebaran medianya 

menggunakan koran lokal yang 

terbit tiap hari, yaitu Tribun. 

Jenis iklan yang akan digunakan 

yaitu iklan display.  Pemilihan 

iklan surat kabar  yang akan 

diterapkan pada koran Tribun 

dengan tingkat penyebaran yang 

luas diharapkan perusahaan ini 

lebih dikenal oleh masyarakat 

luas. Frekuensi iklannya adalah 

dua bulan sekali, lima kali dalam 

setahun dikhususkan tiap hari 

Sabtu – Minggu / weekend 

sehingga dapat mengajak 

pembaca untuk mengisi hari 

libur dengan membeli makanan 

ringan Keikotako. Desain 

iklannya menyesuaikan, seperti 

apabila ada peringatan hari-hari 

tertentu. 

Tabloid 

Media yang dipilih adalah 

tabloid Cempaka yang terbit 

setiap dua minggu sekali. 

Frekuensinya adalah tiga bulan 

sekali, desain iklannya adalah 

iklan display lima seri. 

X-banner 

X-banner yang berisi menu baru 

dan kegiatan promo yang sedang 

berlangsung, diletakkan di 

sekitar lokasi booth 

“Keikotako”. Hal ini bertujuan 

untuk memancing pelanggan 

untuk dapat mampir ke booth 

“Keikotako” 
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Billboard 

Untuk billboard strategi sebaran 

yang dipilih adalah dengan 

menentukan lokasi pemasangan 

iklan yang strategis. Salah satu 

pertimbangan dalam pemilihan 

lokasi pemasangan iklan adalah 

yang mempunyai daya jangkau 

pandang luas, tingkat lalu-lalang 

kendaraan atau kecepatan arus 

lalu lintas, persepsi terhadap 

lokasi, dan keserasian dengan 

bangunan di sekitarnya. Oleh 

karena itu, berdasarkan kriteria 

di atas lokasi yang dipilih untuk 

pemasangan billboard adalah di 

jalan Dr.Soetomo arah ke tugu 

muda, di kiri jalan, dengan 

alasan saat orang melihat tulisan 

itu, segera mengarahkan 

tujuannya ke tugu muda lalu ke 

jalan pemuda, yaitu ke arah Sri 

Ratu Pemuda, di mana gerai 

Keikotako Takoyaki berada. 

Selain itu di sekitar area tersebut 

sering dilalui banyak orang, 

yang akan menuju tugu muda, 

yang termasuk pusat kota 

Semarang. Pemasangan 

billboard ini dilakukan secara 

berkala, yaitu apabila aka nada 

event atau promosi besar dari 

produk “Keikotako”. 

Desain packaging 

Desain kemasan akan terus 

diperbarui setiap ada event 

penting seperti: 

- Tahun baru, pada bulan Januari  

- Festival budaya Jepang 

(digunakan sebagai persediaan 

apabila ada event)  

- Idul Fitri, di bulan Juni 
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- Hari Pahlawan di bulan 

November 

- Natal, di bulan Desember 

Pada hari biasa, Keikotako juga 

memiliki packaging dengan 

desain yang khas. Hal ini 

bertujuan untuk menarik 

perhatian konsumen setia 

“Keikotako”. 

Desain template 

website 

Untuk desain website, diperbarui 

menyesuaikan dengan event dan 

promosi yang ada. Templatenya 

digunakan untuk website scroll 

dengan panjang 1280 pixel. 

Flag chain 

Flag chain adalah bendera yang 

berisi tentang foto produk dan 

nama produk yang digantungkan 

pada seutas tali dan 

digantungkan pada booth. 

Desainnya dapat diupdate 

dengan bebas. 

2 

Promosi 

Penjualan 

Kupon 

Desain kupon dibuat dengan 

bertema, seperti bunga Sakura 

musim semi, tema gerai, tema 

profesi, dan lain-lain. Stiker 

untuk ditempel pun disesuaikan 

dengan karakter ikon 

“Keikotako” 

Merchandise 

Merchandise didesain agar 

pelanggan dapat kembali 

membeli karena dengan tawaran 

pengumpulan kupon yang dapat 

ditukarkan dengan merchandise. 

Merchandise akan diperbarui 

tiap tahun. 

3 Hubungan Stationary Set 
Alat tulis ini digunakan sebagai 

identitas produk. Diperbarui 

setiap tahun sekali. 
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Masyarakat 
Sticker 

Sticker selalu diupdate 

desainnya setiap ada promosi, 

dan event 

Desain Dresscode 

Desain dresscode berupa 

celemek dan ikat kepala dapat 

diupdate tiap tahun, tanpa 

menghilangkan identitas khas 

Keikotako, yaitu logo dan warna 

merah dan orange. 

4 

Penjualan 

Langsung 

Booth 

Booth sebagai media penjualan 

langsung didesain sedemikian 

rupa agar memudahkan pembeli 

saat memesan makanan dan saat 

karyawan memasak makanan. 

Desain Menu 

Desain menu digantungkan pada 

atap bagian depan booth, 

sehingga dapat memudahkan 

pembeli atau konsumen. 

Leaflet 

Leaflet dicetak dan disebarkan 

saat ada bazaar dan juga 

diletakkan di atas meja booth 

agar dapat diambil konsumen. 
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BAB 4 

ANALISIS KARYA & IMC 

 

Setelah melewati proses berkarya serta berkonsultasi dengan klien maupun 

dosen pembimbing, diperoleh karya komunikasi visual yang dapat 

diklasifikasikan menjadi menjadi karya periklanan (advertising), promosi 

penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat (public relationship), dan 

pemasaran langsung (direct marketing). Masing-masing karya dianalisis dengan 

mempertimbangkan analisis karya dan analisis IMCnya sebagai berikut : 

4.1.    Analisis Karya  

4.1.1. Periklanan 

4.1.1.1.  Iklan Media Cetak 

   

66 
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Gambar 4.1. Iklan Media Cetak Display Lima Seri 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.1.1.1.  Spesifikasi Karya 

 Judul : Iklan Media Cetak 

 Media : Kertas koran 

 Ukuran  : 100 x 135  mm (270 mmk) 

 Tahun  : 2014 

4.1.1.1.2.  Deskripsi Karya 

 Desain iklan media cetak berukuran 270 mmk ini merupakan jenis iklan 

display yang memiliki lima seri. Tiap serinya akan ditampilkan pada surat kabar 

dan tabloid dua bulan sekali atau lima kali dalam setahun pada hari Sabtu atau 

Minggu. Di dalam iklan ini terdapat sebuah objek takoyaki yang dihias 

menyerupai pilihan rasa dari isian takoyaki. Pada seri terakhir, terdapat gabungan 
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dari semua personifikasi rasa isian takoyaki. Iklan media cetak ini memiliki 

background dengan suasana pantai dan laut. 

 Terdapat title iklan, yaitu “Banyak rasa yang bisa kamu coba” berwarna 

putih dengan outline merah di empat seri pertama dan terdapat title “Pilih sendiri 

rasa kesukaanmu!” di iklan seri terakhir. Di bagian bawah terdapat tulisan yang 

berisi tentang alamat gerai Keikotako yang berukuran lebih kecil. Tulisan ini 

berwarna putih. Terdapat kotak berwarna putih yang berisi informasi tentang 

media sosial dari Keikotako yang berukuran lebih kecil daripada alamat gerai 

Keikotako. Di kiri atas atau kanan bawah terdapat logo Keikotako dengan 

kemiringan 45
◦
.  

4.1.1.1.3. Analisis Karya  

a. Analisis Teknik 

 Desain dibuat dengan teknik penggabungan foto takoyaki, produk dari 

Keikotako yang diperoleh dengan menggunakan kamera dan vektorisasi yang 

dilakukan menggunakan software Corel Draw X5. Adapun prosesnya adalah 

sebagai berikut : 

1) Sketsa hitam putih iklan media cetak dibuat di software Adobe 

Photoshop CS 3, dengan bantuan tablet pen. 

2) Mengambil gambar produk takoyaki, produk utama Keikotako 

dengan cara memotretnya dengan kamera DSLR Nikon D3100. 

3) Foto yang diperoleh kemudian dipilih yang terbaik untuk diolah 

kembali di laptop dengan menggunakan software Adobe 
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Photoshop CS 3. Teknik yang digunakan adalah penambahan 

brightness dan cropping object kemudian diexport ke file .png 

4) Tahap selanjutnya adalah vektorisasi yang dilakukan 

menggunakan software Corel Draw X5. Vektorisasi digunakan 

untuk membuat background  yang menggambarkan suasana 

pantai atau laut dan untuk menghias foto takoyaki agar terlihat 

menyerupai jenis rasa yang mewakili. 

5) Di bagian kiri atas atau kanan bawah terdapat logo Keikotako 

yang diputar 45
◦ 
.  

6) Terdapat title “Banyak rasa yang bisa kamu coba” berwarna 

putih dengan outline merah pada empat seri pertama iklan. 

Jenis font yang digunakan adalah “Berlin Sans FB”. Tulisan ini 

dibuat berirama seperti gelombang. Pada seri terakhir terdapat 

title “Pilih sendiri rasa kesukaanmu!” dengan jenis font yang 

sama. 

7) Di bawah title terdapat tulisan berisikan alamat gerai Keikotako 

dengan jenis font “Berlin Sans FB” yang ukurannya lebih kecil 

dan berwarna putih. 

8) Terdapat kotak berwarna putih yang berisikan informasi 

tentang media sosial yang dimiliki oleh Keikotako. 

9) Setelah desain jadi, diexport  ke dalam format .jpeg dan .tiff 
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b. Analisis Estetis 

1) Iklan Media Cetak I 

  

Gambar 4.2. Info Grafis Iklan Media Cetak I 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Iklan berukuran 100x135 mm ini memiliki warna 

background gradasi putih ke biru muda untuk langitnya, dan 

warna biru muda berlapis semakin ke bawah semakin tua. 

Background yang dibuat mengilustrasikan tentang batas antara 

laut dan langit. Desain iklan ini juga akan digunakan sebagai 

iklan billboard. 

 Foto takoyaki dihias dengan potongan-potongan vektor 

yang menggambarkan rasa ikan dalam isian takoyaki 

Keikotako. Obyek ikan digambarkan sedang melompat dari air. 

 Title iklan terdapat di bagian tengah, di bawah obyek 

takoyaki yang berbunyi “Banyak rasa yang bisa kamu coba”. 
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Title ini berwarna putih dengan outline merah agar terlihat 

kontras dengan warna air. Tulisan ini dibuat bergelombang 

agar terkesan dinamis. Di bawahnya terdapat informasi yang 

berisi tentang alamat gerai produk yang berukuran lebih kecil 

di bagian kiri dan informasi tentang media sosial di bawahnya 

yang berfungsi sebagai signature. 

 Prinsip keseimbangan yang ditampilkan pada iklan ini 

adalah keseimbangan asimetris, ditunjukan oleh obyek takoyaki 

dan title yang diletakkan di tengah, namun elemen teks lainnya 

berada di sebelah kiri, dan logo Keikotako diletakkan di 

sebelah kanan bawah.  

 Dominasinya terletak pada obyek takoyaki yang mirip ikan 

(gambar 1). Sub-dominannya terletak pada title di bawah obyek 

takoyaki (gambar 2) dan logo Keikotako (gambar 3) di kanan 

bawah. Sub-ordinatnya terletak pada signature (gambar 4). 

Kesatuan terbentuk oleh karena pemilihan warna yang cerah 

dan peletakan objek takoyaki yang besar di tengah sebagai 

point of view dilengkapi dengan signature di bawahnya. 

Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.2. 
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2) Iklan Media Cetak II 

  

Gambar 4.3. Info Grafis Iklan Media Cetak II 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Iklan berukuran 137x100 mm ini memiliki warna 

background warna biru dengan tingkat kepekatan dan 

transparansi yang berbeda-beda yang menggambarkan tentang 

laut. 

 Foto takoyaki dihias dengan potongan-potongan vektor 

yang menggambarkan rasa cumi-cumi dalam isian takoyaki 

Keikotako. Obyek cumi-cumi digambarkan sedang terancam 

bahaya karena ada tangan manusia yang sedang membawa 

tusuk bambu yang akan menusuknya, sehingga dengan 

perlawanannya ia menyemprotkan tinta ke arah tangan manusia 

tersebut. 

 Title iklan terdapat di bagian kanan atas, di atas obyek 

tangan manusia yang berbunyi “Banyak rasa yang bisa kamu 
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coba”. Title ini berwarna putih dengan outline merah agar 

terlihat kontras dengan warna perairan.  

 Di bagian bawah kiri terdapat informasi yang berisi tentang 

alamat gerai produk dan di sebelahnya terdapat informasi 

tentang media sosial di bawahnya yang berfungsi sebagai 

signature. 

 Prinsip keseimbangan yang ditampilkan pada iklan ini 

adalah keseimbangan asimetris, ditunjukan oleh obyek takoyaki 

dan tangan manusia yang terletak di tengah, namun tangan 

manusia muncul dari sisi kanan. Begitu pula title  yang berada 

di kanan, di atas tangan manusia. Untuk menyeimbangkannya 

digunakan logo Keikotako di kiri atas dan signature di bagian 

kiri bawah. Dominasinya terletak pada obyek takoyaki (gambar 

1) dan tangan manusia (gambar 2). Tersirat adegan 

menegangkan diantara keduanya. Sub-dominannya terletak 

pada logo Keikotako (gambar 3) di kiri atas dan title di kanan 

atas (gambar 4). Sub-ordinatnya terletak pada signature 

(gambar 5). Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.3. 

 Kesatuan terbentuk oleh karena objek takoyaki dan tangan 

manusia yang sedang beradegan di tengah sebagai point of view 

dilengkapi dengan signature di bawahnya, dan warna biru laut 

sebagai background iklan. 
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3) Iklan Media Cetak III 

  
Gambar 4.4. Info Grafis Iklan Media Cetak III 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Iklan ini dibuat untuk dipasang pada media cetak, yaitu 

surat kabar atau koran dan tabloid. Iklan berukuran 137x100 

mm ini memiliki warna background warna coklat muda yang 

menggambarkan tentang pasir di tepi pantai. 

 Foto takoyaki dihias dengan potongan-potongan vektor 

yang menggambarkan rasa kepiting dalam isian takoyaki 

Keikotako. Obyek kepiting digambarkan sedang berada di tepi 

pantai. 

 Title iklan terdapat di bagian tengah kanan, yang berbunyi 

“Banyak rasa yang bisa kamu coba”. Title ini berwarna putih 

dengan outline merah. Tulisan ini dibuat bergelombang agar 

terkesan dinamis. 

 Di bawah bagian kanan terdapat informasi yang berisi 

tentang alamat gerai produk dan di sebelahnya terdapat 
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informasi tentang media sosial di bawahnya yang berfungsi 

sebagai signature. 

 Prinsip keseimbangan yang ditampilkan pada iklan ini 

adalah keseimbangan simetris yang membagi diagonal, karena 

letak obyek yang besar, yaitu takoyaki kepiting di kiri bawah, 

bintang laut di kanan atas, dan di tengah terdapat title dari iklan 

yang membagi dua ruang. Logo Keikotako diletakkan di kiri 

atas dan signature di kanan bawah agar dapat menyeimbangkan 

tampilan iklan. Iklan ini memiliki dominasi yang terletak pada 

obyek takoyaki kepiting (gambar 1). Sub-dominannya terletak 

pada logo Keikotako di kiri atas (gambar 2) dan title di tengah  

bagian kanan (gambar 3). Sub-ordinatnya terletak pada 

signature (gambar 4). Ranking visual lainnya dapat dilihat di 

gambar 4.4. 

4) Iklan Media Cetak IV 

 
Gambar 4.5. Info Grafis Iklan Media Cetak IV 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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 Iklan ini dibuat untuk dipasang pada media cetak, yaitu 

surat kabar atau koran dan tabloid. Iklan berukuran 137x100 

mm ini memiliki warna background warna gradasi kuning ke 

jingga untuk menggambarkan langit di sore hari, warna biru 

dengan opacity yang berbeda-beda sehingga terlihat berlapis 

untuk menggambarkan laut, dan warna coklat untuk pasir di 

tepi pantai. 

 Foto takoyaki digunakan sebagai kepala dari sosok yang 

sedang berjemur di tepi pantai, dengan vektor sosis sebagai 

badannya. Di belakang takoyaki yang sedang berjembur 

terdapat vektor payung pantai. 

 Title iklan terdapat di bagian atas kanan, yang berbunyi 

“Banyak rasa yang bisa kamu coba”. Title ini berwarna putih 

dengan outline merah agar terlihat kontras dengan warna 

background. Tulisan ini dibuat bergelombang agar terkesan 

dinamis.  

 Di bawah bagian kiri terdapat informasi yang berisi tentang 

alamat gerai produk yang berwarna merah, dan di bagian kanan 

bawah terdapat informasi tentang media sosial yang berfungsi 

sebagai signature. 

 Prinsip keseimbangan yang ditampilkan pada iklan ini 

adalah keseimbangan asimetris karena letak obyek yang besar, 

yaitu takoyaki sosis dan payung di bagian kanan. Title dari 
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iklan pun terletak di bagian kanan atas. Sedangkan logo 

Keikotako diletakkan di kiri atas. Untuk menyeimbangkan 

bagian kiri, diberi alamat gerai Keikotako di bawah. Media 

sosial diletakkan di kanan bawah. Iklan ini memiliki dominasi 

yang terletak pada obyek takoyaki sosis (gambar 1). Sub-

dominannya terletak pada logo Keikotako di kiri (gambar 2) 

atas dan title di kanan atas (gambar 3). Sub-ordinatnya terletak 

pada signature (gambar 4). Ranking visual lainnya dapat dilihat 

di gambar 4.5. 

5) Iklan Media Cetak V 

  
Gambar 4.6.  

Info Grafis Iklan Media Cetak V 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

Iklan berukuran 137 x 100 mm ini memiliki 3 warna 

dominan untuk  backgroundnya. Warna biru digunakan untuk 

menggambarkan perairan, gradasi radial dari kuning ke jingga 

untuk langit sore hari, dan coklat muda untuk menggambarkan 

pesisir pantai. 
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 Foto takoyaki dihias dengan potongan-potongan vektor 

yang menggambarkan rasa-rasa yang ada pada takoyaki 

Keikotako, seperti ikan, udang, gurita, cumi, kepiting, keju, 

sosis, sapi, dan ayam. Gambar-gambar takoyaki tersebut dibuat 

tersebar dalam iklan ini. 

 Title iklan terdapat di bagian kanan atas, yang berbunyi 

“Pilih sendiri rasa kesukaanmu!”. Title ini berwarna putih 

dengan outline merah agar terlihat kontras karena difigurai oleh 

bentuk persegi panjang yang menggambarkan bentuk tirai 

bambu Jepang berwarna kuning. Di bawahnya terdapat 

informasi yang berisi tentang alamat gerai produk di bagian kiri 

dan informasi tentang media sosial di bagian kanan yang 

berfungsi sebagai signature.  

 Prinsip keseimbangan menyebar yang ditampilkan pada 

iklan ini ditunjukan oleh gambar-gambar takoyaki yang 

diletakkan menyebar. Namun dominasinya tetap terletak pada 

title iklan (gambar 1). Sub-dominannya terletak pada logo 

Keikotako (gambar 2) dan gambar-gambar takoyaki yang 

tersebar (gambar 3). Sub-ordinatnya terletak ada signature 

(gambar 4). Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.6. 

 Unsur-unsur dalam iklan ini membentuk keseimbangan 

asimetris, agar terkesan dinamis. Kesatuan terbentuk oleh 
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karena pemilihan warna yang muda dan peletakan objek yang 

menyebar memenuhi iklan. 

c. Analisis Pesan  

 Secara umum, lima seri iklan display media cetak yang akan dipasang 

pada koran dan tabloid ini menginformasikan pada audience tentang takoyaki 

sebagai produk unggulan Keikotako yang memiliki keunikan pada isiannya yang 

beragam rasanya. 

 Setiap seri iklan ini mengandung pesan simbolik karena tampilan obyek 

takoyaki yang merupakan personifikasi dari rasa isian takoyaki menceritakan 

suatu adegan tertentu. Pesan informatif dan persuasive juga ada dalam iklan ini, 

karena memberikan informasi tentang produk Keikotako dan mempengaruhi 

khalayak sasaran untuk beralih ke Keikotako dengan mengandalkan pilihan rasa 

yang beragam. Daya tarik yang digunakan dalam iklan ini adalah daya tarik 

emosional, karena dengan tampilan takoyaki yang unik dapat mempengaruhi 

emosional konsumen untuk membeli produk Keikotako. 

 Konsep young and free tersampaikan pada semangat yang digambarkan 

oleh setiap adegan dari personifikasi takoyaki seperti misalnya adegan melompat 

dari takoyaki ikan, adegan lari dari tangan manusia pada takoyaki cumi-cumi, 

keceriaan kepiting yang berada di pesisir pantai, takoyaki sosis yang terlihat santai 

menikmati suasana pantai, dan keceriaan yang terlihat dari seluruh obyek takoyaki 

pada iklan seri gabungan. Selain itu, konsep young and free juga dapat dilihat dari 

banyaknya pilihan warna-warna muda yang dipadukan satu sama lain yang dapat 

menarik perhatian konsumen usia muda. 



80 
 

 
 

4.1.1.1.4. Placement 

 Iklan display berwarna dengan ukuran 270 mmk ini akan dipasang di 

koran Tribun Jateng dan Tabloid Cempaka, Semarang. Iklan serial ini dipasang 

berkala 5 kali dalam satu tahun. 

    

  

Gambar 4.7. Placement Iklan Media Cetak Pada Halaman Dalam  

Koran Tribun Jateng 

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2014) 



81 
 

 
 

   

  

 
 

Gambar 4.8. Placement Iklan Media Cetak Pada Halaman Dalam  

Tabloid Cempaka 

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.1.2. Iklan Billboard 

 

Gambar 4.9. Iklan Billboard 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.1.2.1. Spesifikasi Karya 

 Judul : Iklan Billboard 

 Media : Flexy frontlite 440 gsm 

 Ukuran  : 200 cm x 375 cm 

 Tahun  : 2014 

4.1.1.2.2. Deskripsi Karya 

 Desain iklan media cetak berukuran ini memiliki background warna biru 

muda dan tua. Di dalam iklan ini terdapat bentuk takoyaki yang dihias menyerupai 

ikan yang sedang melompat dari dalam air. Jenis bahan yang digunakan untuk 

membuat iklan billboard ini adalah flexy frontlite 440 gsm. Iklan ini menceritakan 

tentang salah satu rasa dari takoyaki. Desain iklan ini juga digunakan pada iklan 
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media cetak. Desain ini dipilih karena tingkat keterbacaannya masih dapat terlihat 

oleh pengguna jalan yang melintas. 

 Pada bagian tengah di bawah objek takoyaki menyerupai ikan terdapat title 

iklan, yaitu “Banya rasa yang bisa kamu coba” berwarna putih dengan outline 

merah. Di bawah title bagian kiri terdapat tulisan yang berisi tentang alamat gerai 

Keikotako yang berukuran lebih kecil. Tulisan ini berwarna putih. Di bawahnya 

terdapat kotak berwarna putih yang berisi informasi tentang media sosial dari 

Keikotako yang berukuran lebih kecil daripada alamat gerai Keikotako. Di kanan 

bawah terdapat logo Keikotako dengan kemiringan 45
◦
.  

4.1.1.2.3. Analisis Karya  

a. Analisis Teknik 

 Desain dibuat dengan teknik penggabungan foto takoyaki, produk dari 

Keikotako yang diperoleh dengan menggunakan kamera dan vektorisasi yang 

dilakukan menggunakan software Corel Draw X5. Adapun prosesnya adalah 

sebagai berikut : 

1) Sketsa hitam putih iklan billboard dibuat di software Adobe 

Photoshop CS 3, dengan bantuan tablet pen. 

2) Mengambil gambar produk takoyaki, produk utama Keikotako 

dengan cara memotretnya dengan kamera DSLR Nikon D3100. 

3) Foto yang diperoleh kemudian dipilih yang terbaik untuk 

diolah kembali di laptop dengan menggunakan software Adobe 

Photoshop CS 3. Teknik yang digunakan adalah penambahan 

brightness dan cropping object kemudian diexport ke file .png 
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4) Tahap selanjutnya adalah vektorisasi yang dilakukan 

menggunakan software Corel Draw X5. Vektorisasi digunakan 

untuk membuat background  yang menggambarkan batas 

antara perairan dan langit dan untuk menghias foto takoyaki 

agar terlihat menyerupai jenis rasa yang mewakili. Obyek 

takoyaki yang sudah dihias menyerupai ikan diletakkan di 

tengah halaman. 

5) Elemen teks diletakkan di bagian bawah. Di bagian kanan 

paling bawah terdapat logo Keikotako yang diputar 45
◦  

ke kiri. 

6) Di bagian tengah, di bawah onyek takoyaki terdapat tulisan 

“Banyak rasa yang bisa kamu coba” berwarna putih dengan 

outline merah. Jenis font yang digunakan adalah “Berlin Sans 

FB”. Tulisan ini dibuat berirama seperti gelombang. 

7) Di bawah tulisan “Banyak rasa yang bisa kamu coba”, sebelah 

kiri terdapat tulisan berisikan alamat gerai Keikotako dengan 

jenis font “Berlin Sans FB” yang ukurannya lebih kecil dan 

berwarna putih. 

8) Di bawah alamat gerai Keikotako terdapat kotak berwarna 

putih yang berisikan informasi tentang media sosial yang 

dimiliki oleh Keikotako. 

9) Setelah desain jadi, diexport  ke dalam format .jpeg dan .tiff 
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b. Analisis Estetis 

 Iklan ini dibuat sebagai iklan billboard dengan ukuran 200x375 cm. Iklan 

ini memiliki warna background gradasi putih ke biru muda untuk langitnya, dan 

warna biru muda berlapis semakin ke bawah semakin tua. Background yang 

dibuat mengilustrasikan batas antara perairan dan langit. 

 Foto takoyaki dihias dengan potongan-potongan vektor yang 

menggambarkan rasa ikan dalam isian takoyaki Keikotako. Obyek ikan 

digambarkan sedang melompat dari perairan. 

 Title iklan terdapat di bagian tengah, di bawah obyek takoyaki yang 

berbunyi “Banyak rasa yang bisa kamu coba”. Title ini berwarna putih dengan 

outline merah agar terlihat kontras dengan warna perairan. Tulisan ini dibuat 

bergelombang agar terkesan dinamis. Di bawahnya terdapat informasi yang berisi 

tentang alamat gerai produk yang berukuran lebih kecil di bagian kiri dan 

informasi tentang media sosial di bawahnya yang berfungsi sebagai signature. 

 Prinsip keseimbangan yang ditampilkan pada iklan ini adalah 

keseimbangan asimetris, ditunjukan oleh obyek takoyaki dan title yang diletakkan 

di tengah, namun elemen teks lainnya berada di sebelah kiri, dan logo Keikotako 

diletakkan di sebelah kanan bawah.  
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Gambar 4.10. Info Grafis Iklan Billboard 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dominasinya terletak pada obyek takoyaki ikan (gambar 1). Sub-

dominannya terletak pada title di bawah obyek takoyaki (gambar 2) dan logo 

Keikotako di kanan bawah (gambar 3). Sub-ordinatnya terletak pada signature 

(gambar 4). Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.10. Kesatuan 

terbentuk oleh karena pemilihan warna yang muda yang mewakili konsep young 

and free dan peletakan objek takoyaki yang besar di tengah sebagai point of view 

dilengkapi dengan signature di bawahnya. 

c. Analisis Pesan  

 Iklan billboard ini member pesan informatif pada audience tentang produk 

takoyaki sebagai produk unggulan Keikotako yang memiliki keunikan pada 

isiannya yang beragam rasanya.  

 Iklan ini mengandung pesan simbolik karena tampilan obyek takoyaki 

yang dihias mirip ikan yang sedang melompat dari perairan melambangkan rasa 
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ikan sebagai pilihan rasa isian takoyaki. Adegan melompat dari obyek takoyaki ini 

menyampaikan pesan semangat jiwa muda yang bebas, tidak terikat. 

 Daya tarik yang digunakan dalam iklan ini adalah daya tarik emosional, 

karena dengan tampilan takoyaki yang unik sebagai personifikasi rasa dari isian 

takoyaki dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk ini.

 Konsep young and free tersampaikan dari bahasa Indonesia sehari-hari 

yang digunakan pada title iklan yang mempersuasi para muda-mudi, yaitu 

“Banyak rasa yang bisa kamu coba” yang menyampaikan pesan kepada audience 

bahwa setiap orang dapat dengan bebas memilih rasa isian produk Keikotako. 

4.1.1.2.4. Placement 

 Iklan full color dengan ukuran 200x375 cm ini akan dipasang di depan 

lapangan Dipenogoro, Jl.Dr.Soetomo Kalisari, Semarang selama 1 tahun. Iklan 

billboard  ini dipasang di Jl.Dr.Soetomo karena jalan ini mengarah ke Tugu 

Muda, sehingga saat orang melihat iklan ini dapat segera memutar ke tugu muda 

dan memilih ke jalan Pemuda, lokasi Keikotako berada. 
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Gambar 4.11. Placement Iklan Billboard di Jalan Dr.Soetomo Kalisari, Semarang 

(Sumber : Simulasi placement, 2014) 
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4.1.1.3.  X-Banner I 

   

Gambar 4.12. X-Banner I Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

4.1.1.3.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : X-Banner I Keikotako 

 Media : Flexy china 280 gram 

 Ukuran  : 60 x 160 cm 

 Tahun  : 2014 

4.1.1.3.2. Deskripsi Karya  

 Desain x-banner ini berbentuk persegi panjang vertikal dengan ukuran 60 

x 160 cm. Karya ini memiliki background berwarna gradasi kuning ke jingga 

dengan header dan footer kotak berwarna merah dan jingga berselang seling. Pada 
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bagian atas terdapat tulisan logo Keikotako. Di bawahnya terdapat ikon gurita 

Keikotako. Di sebelah kanannya terdapat callout berwarna merah dengan tulisan 

”PROMO!”. Gurita Keikotako membawa tirai bambu dengan tulisan “Kumpulkan 

Stikernya!” 

 Pada bagian tengah terdapat gambar kupon Keikotako dan sticker yang 

bisa didapatkan saat pembelian produk Keikotako. Di atasnya terdapat tulisan 

“Dapatkan hadiah menarik setiap pembelian 10 porsi!” berwarna putih dengan 

outline merah. Di bawahnya terdapat informasi alamat gerai Keikotako berwarna 

putih dengan outline merah dan kotak putih yang berisi media sosial Keikotako.  

4.1.1.3.3. Analisis Karya  

a. Analisis Teknik 

 Desain dibuat dengan menggunakan teknik vektorisasi. Semua elemen 

dibuat di software Corel Draw X5. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut : 

1) Sketsa hitam putih x-banner dibuat di software Adobe 

Photoshop CS 3, dengan bantuan tablet pen. 

2) File baru dibuat dengan ukuran 60 x 160 cm, resolusi 100 dpi.  

3) Membuat background dengan gradasi radial warna kuning ke 

jingga dan membuat kotak berwarna jingga dan merah 

berseling untuk header dan footer . 

4) Meletakkan logo Keikotako di bawah header tengah. 

5) Ikon gurita Keikotako diletakkan di bagian kiri, di bawah logo 

Keikotako, kemudian di sebelah kanannya diberi callout 
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berwarna merah dengan tulisan “PROMO!” di dalamnya. Jenis 

font dari tulisan ini adalah Berlin Sans FB. 

6) Terdapat gambar kupon Keikotako di bagian tengah. Kupon ini 

dilengkapi gambar sticker di atasnya dengan panah yang 

menunjukkan agar sticker ditempel di tempat yang disediakan 

pada kupon yang diberikan setiap pembelian produk. 

7) Di atas gambar kupon dan sticker terdapat tulisan “Dapatkan 

hadiah menarik setiap pembelian 10 porsi!” dengan jenis font 

Berlin Sans FB berwarna putih dengan outline merah. 

8) Di bagian bawah diletakkan alamat gerai Keikotako berwarna 

putih dengan outline merah. Jenis font yang digunakan adalah  

Berlin Sans FB. Dan di bagian bawah, di atas batas background 

dan footer terdapat kotak putih berisikan sosial media 

Keikotako. 

b. Analisis Estetis 

 Desain x-banner bertema young and free ini memiliki background 

berwarna gradasi dari kuning ke jingga. Di bagian atas dan bawah terdapat kotak 

berwarna jingga dan merah berseling sebagai header dan footer. 

 Di bawahnya terdapat ikon gurita Keikotako. Di sebelah kanannya 

terdapat callout berwarna merah dengan tulisan ”PROMO!”. Gurita Keikotako 

membawa tirai bambu dengan tulisan “Kumpulkan Stikernya!” 

 Pada bagian tengah terdapat gambar kupon Keikotako dan sticker yang 

bisa didapatkan saat pembelian produk Keikotako. Di atasnya terdapat tulisan 
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“Dapatkan hadiah menarik setiap pembelian 10 porsi!” berwarna putih dengan 

outline merah yang berperan sebagai title dari iklan. Tulisan ini dibuat dengan 

kemiringan yang berbeda-beda agar terkesan dinamis dan santai. Dan di 

bawahnya terdapat informasi alamat gerai Keikotako berwarna putih dengan 

outline merah dan kotak putih yang berisi media sosial Keikotako yang berfungsi 

sebagai signature.  

 Prinsip keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan menyebar, 

karena obyek ikon Keikotako diletakkan di bagian atas kiri dan obyek kupon di 

bawah bagian kanan, serta unsur-unsur lainnya diletakkan menyebar. Title dan 

signature digunakan untuk menyeimbangkan. 

 

Gambar 4.13. Info Grafis X-Banner I Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dominasi terdapat pada gambar ikon Keikotako (gambar 1) dan kupon 

(gambar 2). Sedangkan sub-dominan terdapat pada title “Dapatkan hadiah 
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menarik setiap pembelian 10 porsi!” (gambar 3). Sub-ordinat terdapat pada logo 

(gambar 4) dan signature (gambar 5). Ranking visual lainnya dapat dilihat di 

gambar 4.13. 

 Irama dalam karya ini terdapat pada header dan footer yang adalah 

pengulangan kotak berwarna jingga dan merah. Kesatuan terbentuk karena 

keseragaman tone warna dan kepaduan fungsi dari unsur-unsur desainnya. 

c.  Analisis Pesan 

 Karya ini bertujuan untuk mengiformasikan kegiatan promo yang sedang 

berlangsung. Karya ini mengandung pesan bantuan aktivitas lain, yang 

ditunjukkan oleh gambar kupon dan sticker dan tulisan “Kumpulkan Stikernya! 

Dapatkan hadiah menarik setiap pembelian 10 porsi!” 

 Karya ini menggunakan daya tarik rasional dengan mencantumkan gambar 

kupon yang bisa didapatkan di gerai Keikotako dan informasi-informasi 

pendukung lainnya. Konsep desainnya bertema young and free dengan 

menggunakan warna-warna cerah namun mencerminkan produk Keikotako.  

4.1.1.3.4. Placement 

 Iklan full color yang merupakan bagian dari in-store media ini akan 

dipasang di sebelah kiri booth di lokasi gerai Keikotako berada, yaitu di foodcourt 

lantai dasar Sri Ratu Jalan Pemuda no 29-33.  
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Gambar 4.14. Placement X-Banner I Keikotako  

(Sumber : Simulasi placement, 2014) 

4.1.1.4.  X-Banner II 

 

Gambar 4.15. X-Banner II Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.1.4.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : X-Banner II Keikotako 

 Media : Flexy frontlite 60x160 gram 

 Ukuran  : 60 x 160 cm 

 Tahun  : 2014 

4.1.1.4.2. Deskripsi Karya  

 Desain x-banner ini berbentuk persegi panjang vertikal dengan ukuran 60 

x 160 cm. Karya ini memiliki background berwarna gradasi kuning. Pada bagian 

atas kanan terdapat callout berwarna merah dengan tulisan “NEW!” di dalamnya. 

Di bawahnya terdapat title iklan bertuliskan “What is Edamame?”. Di bagian 

tengah terdapat foto produk baru Keikotako, yaitu edamame. 

 Di bawah foto edamame terdapat logo Keikotako diletakkan rata tengah. 

Di bawahnya terdapat tulisan alamat gerai Keikotako berwarna putih dengan 

outline merah. Di bawahnya terdapat ikon gurita Keikotako dan di sebelahnya 

terdapat kotak putih yang berisi media sosial Keikotako.  

4.1.1.4.3. Analisis Karya  

a. Analisis Teknik 

 Desain dibuat dengan menggunakan teknik vektorisasi. Semua elemen 

dibuat di software Corel Draw X5. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut : 

1) Sketsa hitam putih x-banner dibuat di software Adobe 

Photoshop CS 3, dengan bantuan tablet pen. 

2) Mengambil gambar edamame menggunakan kamera DLSR 

Nikon D3100, dan menyeleksinya. 
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3) Foro yang telah dipilih diolah kembali di laptop menggunakan 

software Adobe Photoshop CS 3. 

4) File baru dibuat dengan ukuran 60 x 160 cm, resolusi 100 dpi.  

5) Membuat background dengan gradasi radial warna kuning dan 

membuat bentuk lingkaran berwarna putih yang dibagi 

menjadi 24 bagian kemudian diberi opacity secara radial agar 

terlihat transparan. 

6) Meletakkan foto edamame di tengah, kemudian diberi hiasan 

berupa vektor yang menggambarkan emoticon dari manusia. 

7) Title iklan yang bertuliskan “What is Edamame?” diletakkan 

di atas foto edamame. Jenis font yang digunakan adalah 

NevisonCasD . Tulisan “NEW!” dengan jenis font Arial 

diletakkan di kanan atas dengan callout warna merah.  

8) Meletakkan logo Keikotako di bawah foto edamame rata 

tengah. 

9) Alamat gerai berwarna putih dengan outline merah diletakkan 

di bawah logo Keikotako. 

10) Ikon gurita Keikotako diletakkan di bagian kiri, di bawah logo 

Keikotako.  

11) Di bagian bawah diletakkan kotak putih berisikan sosial media 

Keikotako. 
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b. Analisis Estetis 

 X-banner ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada konsumen 

bahwa Keikotako memiliki produk baru, yaitu edamame. Desain x-banner 

bertema young and free ini memiliki background berwarna gradasi kuning. Di 

bagian tengah terdapat bentuk lingkaran berwarna putih yang dibagi menjadi 24 

bagian kemudian diberi opacity secara radial agar terlihat transparan. Obyek ini 

dibuat agar foto edamame lebih terkesan muncul dan menjadi point of interest. 

 Pengenalan produk baru ini diperkuat dengan tulisan “What is Edamame?” 

di bagian kiri atas dan callout bertuliskan “NEW!” di bagian kanan atas yang juga 

merupakan kesatuan yang kuat dari karya ini. Di tengah terdapat foto terdapat foto 

edamame yang telah diolah dan dihias dengan emoticon-emoticon ekspresi wajah 

manusia. Ini merupakan personifikasi dari edamame agar lebih menarik 

konsumen. 

 Di bawah foto produk terdapat logo Keikotako. Pada bagian bawahnya 

terdapat informasi alamat gerai Keikotako berwarna putih dengan outline merah. 

Juga terdapat ikon gurita Keikotako di kiri bawah, dan kotak putih yang berisi 

media sosial Keikotako yang berfungsi sebagai signature di bagian kanan.  

 Prinsip keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, 

karena foto edamame diletakkan di tengah, namun teks titlenya rata kiri, dan 

elemen-elemen yang lain diletakkan untuk menyeimbangkan. 
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Gambar 4.16. Info Grafis X-Banner II Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dominasi terdapat pada gambar foto edamame (gambar 1). Sedangkan 

sub-dominan terdapat pada title “New! What is Edamame?” (gambar 2), Sub-

ordinat terdapat pada logo (gambar 3) dan signature (gambar 4). Ranking visual 

lainnya dapat dilihat di gambar 4.16. 

c. Analisis Pesan 

 Karya ini mengandung pesan informatif, yaitu memperkenalkan produk 

baru, yaitu edamame. Foto edamame ditampilkan secara unik dengan 

menggunakan beragam ekspresi wajah manusia agar dapat menarik perhatian. 

 Karya ini menggunakan daya tarik emosional dengan personifikasi 

edamame yang diberi ekspresi wajah. Hal ini dapat memperngaruhi emosional 

konsumen untuk dapat membeli produk baru ini. Tetap dengan konsep karya yang 
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konsisten yaitu young and free, karya ini menggunakan warna-warna cerah namun 

mencerminkan produk Keikotako. 

4.1.1.4.4. Placement 

 Iklan full color yang merupakan bagian dari in-store media ini akan 

dipasang di sebelah kiri booth di lokasi gerai Keikotako berada, yaitu di foodcourt 

lantai dasar Sri Ratu Jalan Pemuda no 29-33.  

 

Gambar 4.17. Placement X-Banner II Keikotako  

(Sumber : Simulasi placement, 2014) 

4.1.1.5.  Flag Chain 

 

Gambar 4.18. Flag Chain Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.1.5.1. Spesifikasi Karya  

Judul : Flag Chain Keikotako 

Media : CTS 150 gsm 

Ukuran  : 20 x 25 cm 

Tahun  : 2014 

4.1.1.5.2. Deskripsi Karya  

 Desain flag chain ini berbentuk segitiga dengan ukuran 60 20 x 25 cm. 

Karya ini memiliki 5 desan yang berbeda tiap lembarnya. Kontennya adalah 

takoyaki yang dihias menyerupai rasa-rasa yang bisa dipilih di gerai Keikotako. 

Karya ini memiliki 3 warna background yang diulang. 

 Di bagian atas karya ini terdapat logo Keikotako di setiap 5 desainnya. 

Flag chain ini akan dipasang sebagai in-store media di bagian atap booth yang 

digunakan untuk berjualan. 

4.1.1.5.3. Analisis Karya  

a. Analisis Teknik 

 Desain dibuat dengan menggunakan penggabungan foto takoyaki yang 

sudah diolah dan teknik vektorisasi. Semua elemen dibuat di software Adobe 

Photoshop CS 3 dan Corel Draw X5. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut : 

1) Sketsa hitam putih x-banner dibuat di software Adobe 

Photoshop CS 3, dengan bantuan tablet pen. 

2) File baru dibuat dengan ukuran 20x 25 cm, resolusi 100 dpi.  

3) Membuat background iklan 1 tone warna. Kemudian 

ditambahkan obyek lingkaran yang diberi opacity. 
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4) Meletakkan logo Keikotako di bagian atas tiap bidang segitiga.  

5) Meletakkan foto takoyaki yang sudah diolah di tengah 

halaman. 

6) Desain yang sudah jadi diexport dalam file .jpeg dan .tiff 

b. Analisis Estetis 

 Flag chain  ini berfungsi untuk menampilkan foto produk dan logonya, 

dan dapat juga sebagai dekorasi gerai Keikotako agar dapat lebih menarik 

perhatian konsumen. Desain flag chain bertema young and free ini memiliki 

background 3 warna yaitu merah, jingga, dan kuning yang dapat diulang. Di 

bagian tengah terdapat bentuk lingkaran berwarna putih yang dibagi menjadi 24 

bagian kemudian diberi opacity secara radial agar terlihat transparan. Obyek ini 

dibuat agar foto takoyaki lebih terkesan muncul dan menjadi point of interest. 

 

Gambar 4.19. Info Grafis Flag Chain Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan simetris, 

karena logo dan foto takoyaki diletakkan di tengah halaman. Prinsip kesatuan 

dapat terlihat dari warna background yang berselang seling tiap 3 lembar bendera. 

Dominasi terdapat pada gambar foto takoyaki (gambar 1). Sedangkan sub-

dominan terdapat pada logo Keikotako (gambar 2). Ranking visual lainnya dapat 

dilihat di gambar 4.19. 



102 
 

 
 

c. Analisis Pesan 

 Selain sebagai dekorasi booth, karya ini bertujuan informatif untuk 

menampilkan produk Keikotako dengan rasa-rasa yang unik. Foto takoyaki 

ditampilkan secara unik agar dapat menarik perhatian. 

 Karya ini menggunakan daya tarik emosional dengan personifikasi dari 

takoyaki. Hal ini dapat mempengaruhi emosional konsumen untuk dapat membeli 

produk baru ini. Tetap dengan konsep karya yang konsisten yaitu young and free, 

karya ini menggunakan warna-warna cerah namun mencerminkan produk 

Keikotako. 

4.1.1.5.4. Placement 

 Iklan yang merupakan bagian dari in-store media ini akan dipasang di atap 

bagian samping booth di lokasi gerai Keikotako berada, yaitu di foodcourt lantai 

dasar Sri Ratu Jalan Pemuda no 29-33.  

 

Gambar 4.20. Placement Flag Chain Keikotako  

(Sumber : Simulasi placement, 2014) 
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4.1.1.6. Kemasan Utama Keikotako 

 

Gambar 4.21. Kemasan Utama Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.1.6.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Kemasan Utama Keikotako 

 Media : Cetak offset pada art carton 260 gsm, laminasi glossy 

   bagian dalam kemasan 

 Ukuran : Kemasan takoyaki (10 cm x 10 cm x 5 cm) 

   Kemasan okonomiyaki (14,4 cm  x 14,4 cm x 2 cm) 

 Tahun : 2014 

4.1.1.6.2.  Deskripsi Karya 

 Kemasan utama takoyaki berbentuk kotak dengan alas yang berukuran 

lebih kecil dibandingkan bagian atas, yaitu 8,3 cm x 8,3 cm dengan tinggi 

kemasan 5 cm. Bagian tutup dari kemasan berukuran 10 x 8,5 cm, dengan tinggi 

bagian tutup 3 cm. Bila dilihat dari samping, kemasan ini berbentu trapesium. 
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Sedangkan untuk kemasan okonomiyaki berukuran 14,4 cm x 14,4 cm dengan 

tinggi 2 cm. 

 Kemasan ini memiliki background warna kuning dan merah yang 

berselang seling dari ujung kiri atas membesar ke ujung kanan bawah. Di bagian 

atas terdapat logo Keikotako, dan di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita 

Keikotako. Bagian kiri bawah terdapat kolom untuk diisi rasa dari takoyaki atau 

okonomiyaki yang dipesan dan informasi tentang media sosial Keikotako. Di 4 sisi 

yang mengelilingi tutup kemasan terapat logo Keikotako. Pada bagian bawah 

merupakan lanjutan dari background kemasan. 

4.1.1.6.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Ada 2 macam kemasan yang dibuat, yaitu kemasan takoyaki dan 

okonomiyaki. Berikut adalah tahap dalam pembuatannya: 

1) Membuat jaring-jaring kemasan takoyaki. Untuk kemasan 

takoyaki dengan ukuran bagian tutup 10 cm x 8, 5 cm dan 

tinggi tutup 3 cm. Bagian alasnya 8,3 cm x 8,3 cm dan tinggi 5 

cm. semakin ke atas membesar hingga ukuran 9,8 cm x 8, 3 

cm. 

2) Untuk kemasan okonomyaki ukuran tutupnya 14,4 x 14,4 cm 

dan tinggi 2 cm. Bagian alasnya 14, 2 cm x 14,2 cm dan tinggi 

1,9 cm. 

3) Membuat background dengan vektor warna kuning dan merah 

berseling yang diletakkan memusat dari bagian kiri atas, dan 
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membesar di kanan bawah. Setelah itu di bagian pusat diberi 

bentuk lingkaran merah. 

4) Meletakkan logo Keikotako di bagian tengah atas di bagian 

tutup kemasan. 

5) Di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako yang 

sedang membawa takoyaki dengan tulisan tagline Keikotako 

“Biar rasa yang bicara” berwarna putih di atas kepalanya. Jenis 

font Brush Script Std. 

6) Penanda kemasan takoyaki atau okonomiyaki diletakkan di atas 

lingkaran merah. Jenis font yang digunakan adalah Brush 

Script Std dengan warna putih. 

7) Keterangan rasa dengan jenis font  Brush Script Std warna 

merah dengan outline putih diletakkan di bagian kiri bawah, 

berikut dengan informasi media sosial diletakkan di dalam 

kotak putih di bawah keterangan rasa. 

8) Pada kemasan bagian bawah diberi logo Keikotako di keempat 

sisinya pada kemasan takoyaki, dan di dua sisi pada kemasan 

okonomiyaki. 

9) Untuk merangkai kemasan bagian satu dengan yang lainnya 

digunakan kait U yang akan dipotong menggunakan pisau pon. 

Kait U diletakkan di setiap bagian yang akan disatukan. 
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b. Aspek Estetis 

 Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background yang 

berwarna hangat yaitu kuning dan merah, yang mewakili produk Keikotako yang 

dapat dinikmati saat baru saja matang. Selain itu terdapat logo Keikotako dengan 

pita kuning di sebagai backgroundnya. 

 Ikon gurita Keikotako yang berwarna ungu diletakkan di bagian kanan 

bawah dengan ukuran yang mendominasi, agar menunjukkan identitas Keikotako. 

Tagline dari Keikotako diletakkan di atas ikon gurita Keikotako. 

 Tulisan penanda isi kemasan digunakan agar konsumen dapat mengetahui 

fungsi kemasan. Tulisan penanda in berwarna putih dan diletakkan melengkung di 

dalam lingkaran merah di kiri atas. 

 Keterangan rasa dari Keikotako diletakkan di bagian kiri bawah, tulisan 

“Rasa:” di dalam kolom putih agar penjual dapat menuliskan rasa isian atau 

topping dan dapat mencentang pada kolom tingkat kepedasan yang disediakan. 

 Pada sekeliling samping kemasan diberi logo Keikotako agar dapat terlihat 

dari sisi manapun bahwa makanan ini adalah produk Keikotako. Di bagian bawah 

dasar kemasan terdapat identitas Keikotako. 
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Gambar 4.22. Info Grafis Jaring-jaring Kemasan Utama Takoyaki dan 

Okonomiyaki 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dominasi terletak pada ikon gurita Keikotako (gambar 1). Sedangkan sub-

dominannya terletak pada logo Keikotako (gambar 2). Sub-ordinatnya terletak 

pada penanda makanan (gambar 3), keterangan rasa (gambar 4), dan media sosial 

(gambar 5). Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.22. 

 Terjadi irama berupa perulangan warna pada background yaitu warna 

merah dan kuning. Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan asimetris. Hal ini ditunjukkan oleh unsur-unsurnya tidak diletakkan 

di tengah dan rata tengah. Namun diletakkan hingga tercipta keseimbangan yang 

dinamis. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang 

ditata dengan seimbang. 
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c. Aspek Pesan 

 Kemasan ini merupakan kemasan utama Keikotako yang akan lebih sering 

digunakan dalam setahun. Kemasan ini mengandung pesan informatif dan 

persuasif untuk menarik konsumen saat membelinya, terutama bagi kalangan 

anak-anak dan remaja pemuda. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang 

cenderung bergaya muda. Kemasan ini menginformasikan kepada konsumen 

bahwa Keikotako enak dinikmati selagi masih hangat. 

 Ikon gurita Keikotako menjadi daya tarik utama untuk menunjukkan 

produk Keikotako ini. Selain sebagai identitas, juga dapat mempengaruhi 

emosional konsumen untuk dapat membeli produk ini. Sehingga daya tarik yang 

digunakan adalah daya tarik emosional. 

 Pada bagian kiri bawah terdapat keterangan rasa dan tingkat kepedasan. 

Ini merupakan pesan penambah nilai yang dapat menginformasikan kepada 

konsumen bahwa Keikotako dapat dipesan dengan berbagai macam isian dan 

topping, bahkan tingkat kepedasannya dapat dipesan sesuai selera konsumen. 
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4.1.1.7. Kemasan Tahun Baru Keikotako 

 

Gambar 4.23. Kemasan Tahun Baru Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.1.7.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Kemasan Tahun Baru Keikotako 

 Media : Cetak offset pada art carton 260 gsm, laminasi glossy 

   bagian dalam kemasan 

 Ukuran : Kemasan takoyaki (10 cm x 10 cm x 5 cm) 

   Kemasan okonomiyaki (14,4 cm  x 14,4 cm x 2 cm) 

 Tahun : 2014 

4.1.1.7.2. Deskripsi Karya 

 Kemasan tahun baru takoyaki berbentuk kotak dengan alas yang berukuran 

lebih kecil dibandingkan bagian atas, yaitu 8,3 cm x 8,3 cm dengan tinggi 

kemasan 5 cm. Bagian tutup dari kemasan berukuran 10 x 8,5 cm, dengan tinggi 

bagian tutup 3 cm. Bila dilihat dari samping, kemasan ini berbentu trapesium. 
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Sedangkan untuk kemasan okonomiyaki berukuran 14,4 cm x 14,4 cm dengan 

tinggi 2 cm. 

 Kemasan ini memiliki background warna merah yang dihiasi dnegan 

kembang api berwarna putih. Di bagian atas terdapat logo Keikotako dilengkapi 

dengan tagline, dan di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako yang 

sedang meniup terompet. Pada kemasan takoyaki, di bagian kiri atas terdapat 

kolom untuk diisi rasa dari takoyaki, sedangkan pada kemasan okonomiyaki 

terletak di bagian kiri bawah. Di bagian kiri bawah di kedua kemasan terdapat 

informasi tentang media sosial Keikotako.  

 Pada kemasan takoyaki, di keempat sisi kemasan terdapat gambar gurita 

sedang meniup terompet dan di bawahnya terdapat logo Keikotako. Sedangkan 

pada kemasan okonomiyaki hanya terdapat logo Keikotako saja. 

4.1.1.7.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Ada 2 macam kemasan yang dibuat, yaitu kemasan takoyaki dan 

okonomiyaki. Berikut adalah tahap dalam pembuatannya: 

1) Membuat jaring-jaring kemasan. Untuk kemasan takoyaki 

dengan ukuran bagian tutup 10 cm x 8, 5 cm dan tinggi tutup 3 

cm. Bagian alasnya 8,3 cm x 8,3 cm dan tinggi 5 cm. semakin 

ke atas membesar hingga ukuran 9,8 cm x 8, 3 cm. 

2) Untuk kemasan okonomyaki ukuran tutupnya 14,4 x 14,4 cm 

dan tinggi 2 cm. Bagian alasnya 14, 2 cm x 14,2 cm dan tinggi 

1,9 cm. 
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3) Membuat background dengan vektor warna merah yang 

diletakkan dihiasi dengan bentuk kembang api berwarna putih. 

4) Meletakkan logo dan tagline Keikotako di bagian tengah atas 

di bagian tutup kemasan. 

5) Di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako yang 

sedang meniup terompet. Dan di depannya terdapat tulisan 

“Happy New Year” dengan jenis font  Creampuff berwarna 

jingga dengan outline putih. 

6) Pada kemasan takoyaki, keterangan rasa dengan jenis font  

Brush Script Std warna merah dengan outline putih diletakkan 

di bagian kiri atas, sedangkan pada kemasan okonomiyaki 

diletakkan di bagian kiri bawah, berikut dengan informasi 

media sosial diletakkan di dalam kotak putih di bawah 

keterangan rasa. 

7) Pada kemasan bagian bawah terdapat gambar gurita yang 

meniup terompet dan diberi logo Keikotako di bawahnya, ini 

terdpat di keempat sisi kemasan takoyaki, sedangkan pada 

kemasan okonomiyaki terdapat logo pada sisi depan dan 

belakang kemasan, dan di samping kiri kanan terdapat gambar 

gurita meniup terompet dan tagline Keikotako yaitu “Biar rasa 

yang bicara” dengan jenis font Brush Script Std berwarna putih. 
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8) Untuk merangkai kemasan bagian satu dengan yang lainnya 

digunakan kait U yang akan dipotong menggunakan pisau pon. 

Kait U diletakkan di setiap bagian yang akan disatukan. 

b. Aspek Estetis 

 Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background yang 

berwarna hangat yaitu merah, yang mewakili produk Keikotako yang dapat 

dinikmati saat baru saja matang. Selain itu juga terdapat hiasan berupa kembang 

api agar tercipta suasana tahun baru. Juga terdapat logo Keikotako dengan pita 

kuning sebagai background logo. 

 Ikon gurita Keikotako yang berwarna ungu yang sedang meniup terompet 

diletakkan di bagian kanan bawah dengan ukuran yang mendominasi, agar 

menunjukkan identitas Keikotako. Tulisan “Happy New Year” diletakkan di 

depan gurita agar semakin menjelaskan suasana tahun baru yang meriah, sesuai 

dengan tema young and free. 

 Keterangan rasa dari Keikotako diletakkan di bagian kiri atas pada 

kemasan takoyaki, dan di kiri bawah pada kemasan okonomiyaki. Tulisan “Rasa:” 

di dalam kolom putih agar penjual dapat menuliskan rasa isian atau topping dan 

dapat mencentang pada kolom tingkat kepedasan yang disediakan. 

 Pada sekeliling samping kemasan diberi logo Keikotako agar dapat terlihat 

dari sisi manapun bahwa makanan ini adalah produk Keikotako. Di bagian bawah 

dasar kemasan terdapat identitas Keikotako. 
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Gambar 4.24. Info Grafis Jaring-jaring Kemasan Tahun Baru Takoyaki dan 

Okonomiyaki 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dominasi terletak pada ikon gurita Keikotako (gambar 1). Sedangkan sub-

dominannya terletak pada logo Keikotako (gambar 2). Sub-ordinatnya terletak 

pada keterangan rasa (gambar 3), dan media sosial (gambar 4). Ranking visual 

lainnya dapat dilihat di gambar 4.24. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan asimetris. Hal ini ditunjukkan oleh unsur-unsurnya tidak diletakkan 

di tengah dan rata tengah. Namun diletakkan hingga tercipta keseimbangan yang 

dinamis. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang 

ditata dengan seimbang. 

c. Aspek Pesan 

 Kemasan ini merupakan kemasan yang digunakan saat tahun baru, 

terutama di bulan Januari. Kemasan ini mengandung pesan untuk menarik 
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konsumen saat membelinya, terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja 

pemuda. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang cenderung bergaya muda. 

Kemasan ini menginformasikan kepada konsumen bahwa Keikotako enak 

dinikmati selagi masih hangat. Selain itu, kemasan ini memberikan informasi 

untuk merayakan tahun baru masehi di bulan Januari. Ucapan selamat tahun baru 

ini menunjukkan perhatian personal kepada konsumen untuk meningkatkan 

loyalitas dari Keikotako, sesuai dengan konsep new seasons new look, yaitu setiap 

event atau hari besar akan ada tampilan baru dari kemasan sesuai dengan event 

yang sedang berlangsung. 

 Ikon gurita Keikotako yang sedang meniup terompet menjadi daya tarik 

utama untuk menunjukkan produk Keikotako ini. Selain sebagai identitas, ikon 

dan tema kemasan ini juga dapat mempengaruhi emosional konsumen untuk dapat 

membeli produk ini. Sehingga daya tarik yang digunakan adalah daya tarik 

emosional. 

 Pada bagian kiri terdapat keterangan rasa dan tingkat kepedasan. Ini 

merupakan pesan penambah nilai yang dapat menginformasikan kepada 

konsumen bahwa Keikotako dapat dipesan dengan berbagai macam isian dan 

topping, bahkan tingkat kepedasannya dapat dipesan sesuai selera konsumen. 
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4.1.1.8.  Kemasan Event Jepang Keikotako 

 

Gambar 4.25. Kemasan Event Jepang Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.1.8.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Kemasan Event Jepang Keikotako 

 Media : Cetak offset pada art carton 260 gsm, laminasi glossy 

   bagian dalam kemasan 

 Ukuran : Kemasan takoyaki (10 cm x 10 cm x 5 cm) 

   Kemasan okonomiyaki (14,4 cm  x 14,4 cm x 2 cm) 

 Tahun : 2014 

4.1.1.8.2. Deskripsi Karya 

 Kemasan event Jepang takoyaki berbentuk kotak dengan alas yang 

berukuran lebih kecil dibandingkan bagian atas, yaitu 8,3 cm x 8,3 cm dengan 

tinggi kemasan 5 cm. Bagian tutup dari kemasan berukuran 10 x 8,5 cm, dengan 
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tinggi bagian tutup 3 cm. Bila dilihat dari samping, kemasan ini berbentu 

trapesium. Sedangkan untuk kemasan okonomiyaki berukuran 14,4 cm x 14,4 cm 

dengan tinggi 2 cm. 

 Kemasan ini memiliki background warna merah muda yang dihiasi 

dengan vektor pohon sakura dari bagian atas kiri. Di bagian kanan atas terdapat 

logo Keikotako dilengkapi dengan tagline, yang diputar 45
◦
 dan di bagian kanan 

bawah terdapat ikon gurita Keikotako yang sedang membawa takoyaki. Pada 

kemasan takoyaki bagian belakang terdapat kolom untuk diisi rasa dari takoyaki, 

sedangkan pada kemasan okonomiyaki terletak di atas, bagian kiri bawah. Di 

bagian atas, di kiri bawah di kedua kemasan terdapat informasi tentang media 

sosial Keikotako. 

 Pada kemasan takoyaki, di keempat sisi kemasan terdapat logo Keikotako, 

dan di bagian depan dan belakang terdapat gurita Keikotako. Sedangkan pada 

kemasan okonomiyaki terdapat logo Keikotako di bagian depan dan belakang, dan 

di bagian samping terdapat tagline Keikotako. 

4.1.1.8.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Ada 2 macam kemasan yang dibuat, yaitu kemasan takoyaki dan 

okonomiyaki. Berikut adalah tahap dalam pembuatannya: 

1) Membuat jaring-jaring kemasan. Untuk kemasan takoyaki 

dengan ukuran bagian tutup 10 cm x 8, 5 cm dan tinggi tutup 3 

cm. Bagian alasnya 8,3 cm x 8,3 cm dan tinggi 5 cm. semakin 

ke atas membesar hingga ukuran 9,8 cm x 8, 3 cm. 
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2) Untuk kemasan okonomiyaki ukuran tutupnya 14,4 x 14,4 cm 

dan tinggi 2 cm. Bagian alasnya 14, 2 cm x 14,2 cm dan tinggi 

1,9 cm. 

3) Membuat background dengan vektor warna merah muda yang 

diletakkan dihiasi dengan pohon sakura dari atas. 

4) Meletakkan logo dan tagline Keikotako di bagian kanan atas 

dan diputar 45
◦
 di bagian tutup kemasan. 

5) Di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako yang 

sedang membawa takoyaki.  

6) Pada kemasan takoyaki, keterangan rasa dengan jenis font  

Brush Script Std warna merah dengan outline putih diletakkan 

pada kemasan bagian belakang. Sedangkan pada kemasan 

okonomiyaki diletakkan di bagian tutup kemasan di kiri bawah, 

berikut dengan informasi media sosial diletakkan di dalam 

kotak putih di bawah keterangan rasa. 

7) Pada kemasan bagian bawah terdapat gambar gurita dan diberi 

logo Keikotako di atas kanan, ini terdapat di sisi depan dan 

belakang kemasan takoyaki, di bagian samping kiri dan kanan 

hanya terdapat pohon sakura dan logo. Sedangkan pada 

kemasan okonomiyaki terdapat logo pada sisi depan dan 

belakang kemasan, dan di samping kiri kanan terdapat gambar 

bunga sakura dan tagline Keikotako yaitu “Biar rasa yang 

bicara” dengan jenis font Brush Script Std berwarna putih. 



118 
 

 
 

8) Untuk merangkai kemasan bagian satu dengan yang lainnya 

digunakan kait U yang akan dipotong menggunakan pisau pon. 

Kait U diletakkan di setiap bagian yang akan disatukan. 

b. Aspek Estetis 

 Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background yang 

berwarna merah muda. Selain itu juga terdapat hiasan berupa pohon sakura yang 

diletakkan di bagian atas. Juga terdapat logo Keikotako dengan pita kuning 

sebagai background logo yang diputar 45
◦
 kekanan yang diletakkan di bagian 

kanan atas. 

 Ikon gurita Keikotako yang berwarna ungu yang sedang membawa 

takoyaki diletakkan di bagian kanan bawah dengan ukuran yang mendominasi, 

agar menunjukkan identitas Keikotako. 

 Keterangan rasa dari Keikotako diletakkan di bagian belakang pada 

kemasan takoyaki, dan di bagian tutup di kiri bawah pada kemasan okonomiyaki. 

Tulisan “Rasa:” di dalam kolom putih agar penjual dapat menuliskan rasa isian 

atau topping dan dapat mencentang pada kolom tingkat kepedasan yang 

disediakan. Informasi media sosial diletakkan di bagian kiri bawah pada bagian 

tutup kemasan berfungsi sebagai penyeimbang. 

 Pada bagian depan dan belakang kemasan takoyaki terdapat gambar ikon 

gurita dengan background  pohon sakura dan diberi logo Keikotako di kanan atas, 

di samping kanan dan kiri kemasan hanya terdapat background dan logo agar 

tidak terlalu ramai. Sedangkan pada kemasan okonomiyaki hanya terdapat logo di 
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depan dan belakang, dan tagline dai bagian kanan dan kiri. Di bagian bawah dasar 

kemasan terdapat identitas Keikotako. 

 

Gambar 4.26 Info Grafis Jaring-jaring Kemasan Event Jepang  

Takoyaki dan Okonomiyaki  

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Dominasi terletak pada ikon gurita Keikotako (gambar 1). Sedangkan sub-

dominannya terletak pada logo Keikotako (gambar 2). Sub-ordinatnya terletak 

pada keterangan rasa (gambar 3) dan media sosial (gambar 4). Ranking visual 

lainnya dapat dilihat di gambar 4.26. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan asimetris. Hal ini ditunjukkan oleh unsur-unsurnya tidak diletakkan 

di tengah dan rata tengah. Namun diletakkan hingga tercipta keseimbangan yang 

dinamis. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang 

ditata dengan seimbang. 
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c. Aspek Pesan 

 Kemasan ini merupakan kemasan yang digunakan saat Keikotako 

membuka gerai di event-event tertentu seperti Bunkasai, Hallyu Fest, pamaeran 

makanan, bazaar, dan lain-lain. Kemasan ini mengandung pesan untuk menarik 

konsumen saat membelinya, terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja 

pemuda. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang cenderung bergaya muda. 

Kemasan ini menginformasikan kepada konsumen bahwa Keikotako enak 

dinikmati selagi masih hangat. Selain itu, kemasan ini memberikan informasi 

untuk memeriahkan acara yang sedang berlangsung dengan gaya Jepang dari 

Keikotako yang khas dan merupakan perhatian personal untuk konsumen. 

 Ikon gurita Keikotako menjadi daya tarik utama untuk menunjukkan 

produk Keikotako ini. Selain sebagai identitas, ikon dan tema kemasan ini juga 

dapat mempengaruhi emosional konsumen untuk dapat membeli produk ini. 

Sehingga daya tarik yang digunakan adalah daya tarik emosional. 

 Pada bagian kiri terdapat keterangan rasa dan tingkat kepedasan. Ini 

merupakan pesan penambah nilai yang dapat menginformasikan kepada 

konsumen bahwa Keikotako dapat dipesan dengan berbagai macam isian dan 

topping, bahkan tingkat kepedasannya dapat dipesan sesuai selera konsumen. 
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4.1.1.9.  Kemasan Idul Fitri Keikotako 

 
Gambar 4.27. Kemasan Idul Fitri Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.1.9.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Kemasan Idul Fitri Keikotako 

 Media : Cetak offset pada art carton 260 gsm, laminasi glossy 

   bagian dalam kemasan 

 Ukuran : Kemasan takoyaki (10 cm x 10 cm x 5 cm) 

   Kemasan okonomiyaki (14,4 cm  x 14,4 cm x 2 cm) 

 Tahun : 2014 

4.1.1.9.2.  Deskripsi Karya 

 Kemasan Idul Fitri takoyaki berbentuk kotak dengan alas yang berukuran 

lebih kecil dibandingkan bagian atas, yaitu 8,3 cm x 8,3 cm dengan tinggi 

kemasan 5 cm. Bagian tutup dari kemasan berukuran 10 x 8,5 cm, dengan tinggi 

bagian tutup 3 cm. Bila dilihat dari samping, kemasan ini berbentu trapesium. 
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Sedangkan untuk kemasan okonomiyaki berukuran 14,4 cm x 14,4 cm dengan 

tinggi 2 cm. 

 Kemasan ini memiliki background warna coklat muda yang dihiasi dengan 

pola ornamen yang diulang dengan warna coklat yang lebih tua. Pada bagian tutup 

kemasan di bagian kiri atas terdapat logo Keikotako dengan background pita 

kuning Logo Keikotako dilengkapi dengan tagline. Di bagian bawah terdapat 2 

ikon gurita Keikotako laki-laki dan perempuan yang menggunakan baju muslim. 

Di tengah, terdapat bentuk belah ketupat yang akan dilubangi, yang 

menggambarkan ketupat. Di tengahnya terdapat pita coklat berisi tulisan “Selamat 

Idul Fitri”. Pada kemasan takoyaki bagian belakang terdapat kolom untuk diisi 

rasa dari takoyaki, sedangkan pada kemasan okonomiyaki terletak di atas, bagian 

kanan atas.  

 Pada kemasan takoyaki, di bagian depan kemasan terdapat gambar 2 ikon 

gurita dan logo Keikotako, dan di samping kanan dan kiri terdapat pita coklat 

bertuliskan “Selamat Idul Fitri”. Sedangkan pada kemasan okonomiyaki terdapat 

logo Keikotako di bagian depan dan belakang, dan di bagian samping terdapat 

tagline Keikotako yang diapit oleh gambar ketupat. 

4.1.1.9.3.  Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Ada 2 macam kemasan yang dibuat, yaitu kemasan takoyaki dan 

okonomiyaki. Berikut adalah tahap dalam pembuatannya: 

1) Membuat jaring-jaring kemasan takoyaki. Untuk kemasan 

takoyaki dengan ukuran bagian tutup 10 cm x 8, 5 cm dan 
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tinggi tutup 3 cm. Bagian alasnya 8,3 cm x 8,3 cm dan tinggi 5 

cm. semakin ke atas membesar hingga ukuran 9,8 cm x 8, 3 

cm. 

2) Untuk kemasan okonomiyaki ukuran tutupnya 14,4 x 14,4 cm 

dan tinggi 2 cm. Bagian alasnya 14, 2 cm x 14,2 cm dan tinggi 

1,9 cm. 

3) Membuat background dengan vektor warna coklat muda yang 

dihiasi dengan pola ornamen di seluruh sisinya. 

4) Meletakkan logo dan tagline Keikotako di bagian kiri atas di 

bagian tutup kemasan. 

5) Di bagian bawah terdapat 2 ikon gurita Keikotako yang sedang 

memakai baju muslim.  

6) Di bagian tengah terdapat bentuk belah ketupat yang akan 

dilubangi dengan pisau pon. Di tengahnya terdapat pita coklat 

dengan tulisan “Selamat Idul Fitri” dengan jenis font 

Creampuff  berwarna putih. 

7) Pada kemasan takoyaki, keterangan rasa dengan jenis font  

Brush Script Std warna hijau dengan outline putih diletakkan 

pada kemasan bagian belakang. Sedangkan pada kemasan 

okonomiyaki diletakkan di bagian tutup kemasan di kanan atas. 

8) Pada kemasan takoyaki bagian depan terdapat gambar 2 ikon 

gurita dan diberi logo Keikotako di kiri atas, dan terdapat 

tulisan “Selamat Idul Fitri”. Di bagian samping kiri dan kanan 
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hanya terdapat tulisan “Selamat Idul Fitri”. Sedangkan pada 

kemasan okonomiyaki terdapat logo pada sisi depan dan 

belakang kemasan, dan di samping kiri kanan terdapat gambar 

ketupat dan tagline Keikotako yaitu “Biar rasa yang bicara” 

dengan jenis font Brush Script Std berwarna merah 

9) Informasi tentang sosial media hanya terletak di bagian bawah 

kemasan saja. 

10) Untuk merangkai kemasan bagian satu dengan yang lainnya 

digunakan kait U yang akan dipotong menggunakan pisau pon. 

Kait U diletakkan di setiap bagian yang akan disatukan. 

a. Aspek Estetis 

 Kemasan yang akan dipakai saat bulan Idul Fitri ini mengandung berbagai 

unsur desain. Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background 

yang berwarna coklat muda. Juga terdapat logo Keikotako dengan pita kuning 

sebagai background logo yang diletakkan di bagian kiri atas. 

 Dua ikon gurita Keikotako yang berwarna ungu yang memakai baju 

muslim diletakkan di bagian bawah. Di bagian tengah terdapat bentuk ketupat 

yang dapat dilubangi, dan diberi mika transparan sehingga makanan dapat terlihat 

dari luar. Hal ini dapat menginformasikan kepada pembeli bahwa waktu di mana 

ia membeli produk Keikotako adalah bulan Idul Fitri. 

 Keterangan rasa dari Keikotako diletakkan di bagian belakang pada 

kemasan takoyaki, dan di bagian tutup di kanan atas pada kemasan okonomiyaki. 

Tulisan “Rasa:” di dalam kolom putih agar penjual dapat menuliskan rasa isian 
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atau topping dan dapat mencentang pada kolom tingkat kepedasan yang 

disediakan. 

 Pada bagian depan kemasan takoyaki terdapat gambar ikon gurita dengan 

logo Keikotako di kanan atas, di kiri atas dan tulisan “Selamat Idul Fitri” di 

bawah. Dan di samping kiri kanan kemasan hanya terdapat background dan 

tulisan “Selamat Idul Fitri” agar tidak terlalu ramai. Sedangkan pada kemasan 

okonomiyaki hanya terdapat logo di depan dan belakang, dan tagline di bagian 

kanan dan kiri. Di bagian bawah dasar kemasan terdapat informasi media sosial 

Keikotako. 

 
Gambar 4.28. Info Grafik Jaring-jaring kemasan Idul Fitri Takoyaki dan 

Okonomiyaki  

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Prinsip irama terjadi karena terdapat perulangan pada pola ornamen yang 

digunakan sebagai background dalam karya ini. Dominasi terletak pada ikon 

gurita Keikotako (gambar 1) dan lubang berbentuk ketupat (gambar 2). 
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Sedangkan sub-dominannya terletak pada logo Keikotako (gambar 3). Sub-

ordinatnya terletak pada keterangan rasa (gambar 4) dan ucapan Selamat Idul Fitri 

(gambar 5). Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.28. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan simetris. Hal ini ditunjukkan oleh lubang berbentuk ketupat dan 

ikon gurita yang diletakkan tepat membagi dua di tengah, unsur-unsur lainnya 

diletakkan hingga tercipta keseimbangan yang dinamis. Terdapat kesatuan pada 

warna, bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang ditata dengan seimbang. 

b. Aspek Pesan 

 Kemasan ini merupakan kemasan yang digunakan saat memasuki bulan 

Ramadhan hingga saat hari raya Idul Fitri. Kemasan ini mengandung pesan untuk 

menarik konsumen saat membelinya, terutama bagi kalangan anak-anak dan 

remaja pemuda. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang cenderung bergaya 

muda. Kemasan ini menginformasikan kepada konsumen bahwa Keikotako enak 

dinikmati selagi masih hangat. Selain itu, kemasan ini memberikan informasi 

bahwa pada saat konsumen membeli produk Keikotako ini adalah saat bulan suci 

Ramadhan atau Idul Fitri. 

 Ikon gurita Keikotako menjadi daya tarik utama untuk menunjukkan 

produk Keikotako ini. Selain sebagai identitas, ikon dan tema kemasan ini juga 

dapat mempengaruhi emosional konsumen untuk dapat membeli produk ini. 

Lubang berbentuk belah ketupat juga mendukung untuk memberikan informasi 

hari raya yang sedang berlangsung. Sehingga daya tarik yang digunakan adalah 

daya tarik emosional. 
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 Terdapat keterangan rasa dan tingkat kepedasan. Ini merupakan pesan 

penambah nilai yang dapat menginformasikan kepada konsumen bahwa 

Keikotako dapat dipesan dengan berbagai macam isian dan topping, bahkan 

tingkat kepedasannya dapat dipesan sesuai selera konsumen. 

4.1.1.10.  Kemasan Hari Pahlawan Keikotako 

 

Gambar 4.29. Kemasan Hari Pahlawan Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

4.1.1.10.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Kemasan Hari Pahlawan Keikotako 

 Media : Cetak offset pada art carton 260 gsm, laminasi glossy 

   bagian dalam kemasan 

 Ukuran : Kemasan takoyaki (10 cm x 10 cm x 5 cm) 

   Kemasan okonomiyaki (14,4 cm  x 14,4 cm x 2 cm) 

 Tahun : 2014 
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4.1.1.10.2.  Deskripsi Karya 

 Kemasan hari pahlawan takoyaki berbentuk kotak dengan alas yang 

berukuran lebih kecil dibandingkan bagian atas, yaitu 8,3 cm x 8,3 cm dengan 

tinggi kemasan 5 cm. Bagian tutup dari kemasan berukuran 10 x 8,5 cm, dengan 

tinggi bagian tutup 3 cm. Bila dilihat dari samping, kemasan ini berbentu 

trapesium. Sedangkan untuk kemasan okonomiyaki berukuran 14,4 cm x 14,4 cm 

dengan tinggi 2 cm. 

 Kemasan ini memiliki background warna biru muda dan biru tua di bagian 

bawah. Pada tutup kemasan di bagian atas terdapat logo Keikotako dengan 

background pita kuning Logo Keikotako dilengkapi dengan tagline. Di bagian 

tengah terdapat 5 ikon gurita Keikotako dalam profesi yang berbeda-beda di 

dalam sebuah lingkaran. Di bagian kanan bawah terdapat kolom untuk diisi rasa 

dari takoyaki dan tingkat kepedasannya, dan di kiri bawah terdapat informasi 

tentang media sosial. 

 Pada kemasan takoyaki, di bagian depan dan belakang kemasan terdapat 

gambar 5 ikon gurita Keikotako yang melingkar di dalam sebuah lingkaran, di  

bagian kanan dan kiri terdapat 5 ikon gurita dan logo Keikotako.. Sedangkan pada 

kemasan okonomiyaki terdapat logo Keikotako di bagian depan dan belakang, dan 

di bagian samping terdapat tagline Keikotako dengan background vektor laut. 

4.1.1.10.3.  Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Ada 2 macam kemasan yang dibuat, yaitu kemasan takoyaki dan 

okonomiyaki. Berikut adalah tahap dalam pembuatannya: 
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1) Membuat jaring-jaring kemasan. Untuk kemasan takoyaki 

dengan ukuran bagian tutup 10 cm x 8, 5 cm dan tinggi tutup 3 

cm. Bagian alasnya 8,3 cm x 8,3 cm dan tinggi 5 cm. semakin 

ke atas membesar hingga ukuran 9,8 cm x 8, 3 cm. 

2) Untuk kemasan okonomyaki ukuran tutup 14,4 x 14,4 cm dan 

tinggi 2 cm. Alasnya 14, 2 cm x 14, 2 cm dan tinggi 1,9 cm. 

3) Membuat background dengan vektor gradasi warna putih ke 

biru muda dan vektor laut warna biru tua yang berlapis. 

4) Membuat vektor gambar awan di atas gradasi putih ke biru 

muda. 

5) Meletakkan logo dan tagline Keikotako di bagian atas di tutup 

kemasan. 

6) Di bagian tengah terdapat sebuah lingkaran yang berisikan 5 

ikon gurita dengan berbagai profesi, yaitu: astronot, penari, 

pelukis, dokter, dan polisi. 

7) Pada bagian kanan bawah, terdapat keterangan rasa dengan 

jenis font  Brush Script Std warna merah muda dengan outline 

putih.  

8) Informasi tentang sosial media terletak di bagian kiri bawah 

pada tutup kemasan. 

9) Pada kemasan takoyaki bagian depan dan belakang terdapat 

gambar 5 ikon gurita di dalam lingkaran. Di bagian samping 

kiri dan kanan terdapat gambar 5 ikon gurita yang menyebar 
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dan dilengkapi dengan logo Keikotako. Sedangkan pada 

kemasan okonomiyaki terdapat logo pada sisi depan dan 

belakang kemasan, dan di samping kiri kanan terdapat tagline 

Keikotako yaitu “Biar rasa yang bicara” dengan jenis font 

Brush Script Std berwarna merah dengan background laut. 

10) Untuk merangkai kemasan bagian satu dengan yang lainnya 

digunakan kait U yang akan dipotong menggunakan pisau pon. 

Kait U diletakkan di setiap bagian yang akan disatukan. 

b. Aspek Estetis 

 Kemasan yang akan dipakai saat bulan November ini mengandung 

berbagai unsur desain. Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah 

background yang gradasi putih ke biru muda dan vektor laut berlapis dengan 

warna biru tua. Juga terdapat logo Keikotako dengan pita kuning sebagai 

background logo yang diletakkan di bagian atas tengah. 

 Lima ikon gurita dengan lima macam profesi deiletakkan melingkar di 

bagian tengah. Hal ini dapat menginformasikan kepada pembeli bahwa waktu di 

mana ia membeli produk Keikotako adalah bulan November.  

 Keterangan rasa dari Keikotako diletakkan di bagian kanan bawah tutup 

kemasan. Tulisan “Rasa:” di dalam kolom putih agar penjual dapat menuliskan 

rasa isian atau topping dan dapat mencentang pada kolom tingkat kepedasan yang 

disediakan. 

 Pada bagian depan kemasan takoyaki terdapat lima gambar ikon gurita 

yang melingkar. Dan di samping kiri kanan kemasan terdapat gambar kelima ikon 
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gurita juga namun diletakkan menyebar agar memberi kesan dinamis, disertai 

dengan logo Keikotako di bagian bawah. Sedangkan pada kemasan okonomiyaki 

hanya terdapat logo di depan dan belakang, dan tagline di bagian kanan dan kiri. 

Informasi media sosial Keikotako terletak di bagian kiri bawah tutup kemasan. 

 
Gambar 4.30. Info Grafis Jaring-jaring Kemasan Hari Pahlawan Takoyaki dan 

Okonomiyaki  

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Prinsip irama terjadi karena terdapat bentuk gelombang pada vektor laut. 

Dominasi terletak pada lima ikon gurita Keikotako (gambar 1). Sedangkan sub-

dominannya terletak pada logo Keikotako (gambar 2). Sub-ordinatnya terletak 

pada keterangan rasa (gambar 3) dan media sosial (gambar 4). Ranking visual 

lainnya dapat dilihat di gambar 4.30. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan simetris. Hal ini ditunjukkan oleh kelima ikon gurita diletakkan di 

tengah, unsur-unsur lainnya diletakkan hingga tercipta keseimbangan yang 
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dinamis. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang 

ditata dengan seimbang. 

c. Aspek Pesan 

 Kemasan ini merupakan kemasan yang digunakan saat bulan November, 

di mana pada tanggal 10 November adalah hari pahlawan nasional. Kemasan ini 

mengandung pesan untuk menarik konsumen saat membelinya, terutama bagi 

kalangan anak-anak dan remaja pemuda. Sesuai dengan tema young and free, 

desain kemasan ini cenderung bergaya muda, dilihat dari unsur warna dan layout 

yang member kesan dinamis. Selain itu, kemasan ini memberikan informasi dan 

perhatian personal kepada konsumen bahwa pada saat konsumen membeli produk 

Keikotako ini adalah saat memperingati hari Pahlawan. Karya ini mengandung 

pesan mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa 

Indonesia, maka generasi penerus haruslah menyalurkan potensi pada bidang yang 

sesuai dengan kemampuannya. 

 Kelima ikon gurita Keikotako menjadi daya tarik utama untuk 

menunjukkan produk Keikotako ini. Selain sebagai identitas, ikon dan tema 

kemasan ini juga dapat mempengaruhi emosional konsumen untuk dapat membeli 

produk ini. Kelima ikon gurita yang ditata melingkar mewakili perayaan momen 

hari pahlawan. Sehingga daya tarik yang digunakan adalah daya tarik emosional. 

 Terdapat keterangan rasa dan tingkat kepedasan. Ini merupakan pesan 

penambah nilai yang dapat menginformasikan kepada konsumen bahwa 

Keikotako dapat dipesan dengan berbagai macam isian dan topping, bahkan 

tingkat kepedasannya dapat dipesan sesuai selera konsumen. 
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4.1.1.11.  Kemasan Hari Natal Keikotako 

 

Gambar 4.31. Kemasan Hari Natal Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.1.11.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Kemasan Hari Natal Keikotako 

 Media : Cetak offset pada art carton 260 gsm, laminasi glossy 

   bagian dalam kemasan 

 Ukuran : Kemasan takoyaki (10 cm x 10 cm x 5 cm) 

   Kemasan okonomiyaki (14,4 cm  x 14,4 cm x 2 cm) 

 Tahun : 2014 

4.1.1.11.2.  Deskripsi Karya 

 Kemasan hari Natal takoyaki berbentuk kotak dengan alas yang berukuran 

lebih kecil dibandingkan bagian atas, yaitu 8,3 cm x 8,3 cm dengan tinggi 

kemasan 5 cm. Bagian tutup dari kemasan berukuran 10 x 8,5 cm, dengan tinggi 

bagian tutup 3 cm. Bila dilihat dari samping, kemasan ini berbentu trapesium. 
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Sedangkan untuk kemasan okonomiyaki berukuran 14,4 cm x 14,4 cm dengan 

tinggi 2 cm. 

 Kemasan ini memiliki background warna merah dan hijau yang berbentuk 

kotak-kotak. Selain itu terapat vektor bukit salju dan pohon cemara tertutup salju 

berwarna putih. Pada tutup kemasan di bagian atas terdapat logo Keikotako 

dengan background pita kuning Logo Keikotako dilengkapi dengan tagline. Di 

bagian kanan bawah terdapat gambar ikon gurita Keikotako yang menyerupai 

Santa Klaus yang sedang membawa karung warna merah. Di bagian kanan bawah 

terdapat kolom untuk diisi rasa dari takoyaki dan tingkat kepedasannya, dan 

bawahnya terdapat informasi tentang media sosial. Pada bagian bawah kemasan 

berwarna merah.  

4.1.1.11.3.  Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Ada 2 macam kemasan yang dibuat, yaitu kemasan takoyaki dan 

okonomiyaki. Berikut adalah tahap dalam pembuatannya: 

1) Membuat jaring-jaring kemasan. Untuk kemasan takoyaki 

dengan ukuran bagian tutup 10 cm x 8, 5 cm dan tinggi tutup 3 

cm. Bagian alasnya 8,3 cm x 8,3 cm dan tinggi 5 cm. semakin 

ke atas membesar hingga ukuran 9,8 cm x 8, 3 cm. 

2) Untuk kemasan okonomiyaki ukuran tutupnya 14,4 x 14,4 cm 

dan tinggi 2 cm. Bagian alasnya 14, 2 cm x 14,2 cm dan tinggi 

1,9 cm. 
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3) Membuat background bagian tutup kemasan dengan vektor 

berwarna hijau, kemudian diberi garis warna merah secara 

vertikal tanpa transparency, dan horizontal dengan 

transparency 30 sehingga terbentuk pola kotak-kotak merah 

dan hijau. 

4) Membuat vektor gambar bukit salju dan pohon Natal berwarna 

putih. 

5) Meletakkan logo Keikotako dengan pita kuning sebagai 

background di bagian atas tengah di tutup kemasan. 

6) Membuat ikon gurita Keikotako yang dihias menyerupai Santa 

Claus yang sedang membawa kantong merah, diletakkan di kiri 

bawah. 

7) Tulisan “Merry Christmas” dengan jenis font Brush Script Std 

berwarna gradasi kuning dan putih dan outline coklat 

diletakkan di kanan atas, di bawah logo Keikotako.  

8) Pada bagian kanan, di bawah tulisan “Merry Christmas” 

terdapat keterangan rasa dengan jenis font  Brush Script Std 

warna merah dengan outline putih.  

9) Informasi tentang sosial media terletak di bagian kanan bawah 

pada tutup kemasan. 

10) Pada kemasan takoyaki bagian bawah dibuat berwarna merah 

polos, agar dapat dibedakan antara kemasan bagian bawah dan 

bagian tutup kemasan. Di bagian belakang, diletakkan logo 
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Keikotako. Sedangkan pada kemasan okonomiyaki, kemasan 

bagian bawahnya juga berwarna merah dan di sisi kanan kiri 

terdapat tagline Keikotako yaitu “Biar rasa yang bicara” 

dengan jenis font Brush Script Std berwarna merah. 

11) Untuk merangkai kemasan bagian satu dengan yang lainnya 

digunakan kait U yang akan dipotong menggunakan pisau pon. 

Kait U diletakkan di setiap bagian yang akan disatukan. 

b. Aspek Estetis 

 Kemasan yang akan dipakai saat bulan Desember ini mengandung 

berbagai unsur desain. Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah 

background kotak-kotak merah dan hijau yang menggambarkan warna-warna 

Natal. Juga terdapat logo Keikotako dengan pita kuning sebagai background logo 

yang diletakkan di bagian atas tengah. Vektor bukit salju dengan pohon natal yang 

tertutupi salju diletakkan di bagian kanan dan dan bawah pada tutup kemasan.  

 Ikon gurita Keikotako yang dihias menyerupai Santa Klaus yang sedang 

membawa kantong merah diletakkan di bagian kiri bawah. Hal ini dapat 

menginformasikan kepada pembeli bahwa waktu di mana ia membeli produk 

Keikotako adalah bulan Desember, saat peringatan hari Natal.  

 Keterangan rasa dari Keikotako diletakkan di bagian kanan bawah tutup 

kemasan. Terdapat tulisan “Rasa:” agar penjual dapat menuliskan rasa isian atau 

topping dan dapat mencentang pada kolom tingkat kepedasan yang disediakan. Di 

bagian bawah kemasan baik takoyaki maupun okonomiyaki berwarna merah, 

hanya pada okonomiyaki terdapat tagline Keikotako. 
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Gambar 4.32. Info Grafik Jaring-jaring Kemasan Hari Natal Takoyaki dan 

Okonomiyaki  

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Prinsip irama terjadi pada pola background, yaitu kotak merah dan hijau. 

Dominasi terletak pada ikon gurita Keikotako yang menyerupai Santa Klaus 

(gambar 1). Sedangkan sub-dominannya terletak pada logo Keikotako (gambar 2). 

Sub-ordinatnya terletak pada keterangan rasa (gambar 3) dan media sosial 

(gambar 4). Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.32. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan asimetris. Hal ini ditunjukkan oleh unsur-unsurnya tidak diletakkan 

di tengah dan rata tengah. Unsur-unsurnya diletakkan hingga tercipta 

keseimbangan yang dinamis. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan ukuran 

dari setiap unsur yang ditata dengan seimbang. 
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c. Aspek Pesan 

 Kemasan ini merupakan kemasan yang digunakan saat bulan Desember, di 

mana pada tanggal 25 Desember adalah hari Raya Natal. Kemasan ini 

mengandung pesan untuk menarik konsumen saat membelinya, terutama bagi 

kalangan anak-anak dan remaja pemuda. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang 

cenderung bergaya muda. Selain itu, kemasan ini memberikan informasi bahwa 

pada saat konsumen membeli produk Keikotako ini adalah saat memperingati hari 

Raya Natal. Warna merah dan hijau yang mendominasi kemasan ini merupakan 

warna khas dari Natal. Karena warna merah memberikan arti pemberi semangat 

dan cinta kasih, dan warna hijau melambangkan keadilan dan perdamaian. 

 Ikon gurita Keikotako menyerupai Santa Klaus menjadi daya tarik utama 

untuk menunjukkan produk Keikotako ini. Selain sebagai identitas, ikon dan tema 

kemasan ini juga dapat mempengaruhi emosional konsumen untuk dapat membeli 

produk ini. Ikon gurita Santa Klaus dan warna background merah hijau ini 

menggambarkan suasana hari Raya Natal. Sehingga daya tarik yang digunakan 

adalah daya tarik emosional. 

 Terdapat keterangan rasa dan tingkat kepedasan. Ini merupakan pesan 

penambah nilai yang dapat menginformasikan kepada konsumen bahwa 

Keikotako dapat dipesan dengan berbagai macam isian dan topping, bahkan 

tingkat kepedasannya dapat dipesan sesuai selera konsumen. 
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4.1.1.12.  Desain Template Website Keikotako 

 

Gambar 4.33. Template Website Halaman Beranda 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.1.12.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Desain Template Website 

 Media : Website online 

 Ukuran : 1280 x 1860 pixel 

 Tahun : 2014 

4.1.1.12.2.  Deskripsi Karya 

 Desain template website berukuran 1280 x 1860 pixel ini merupakan 

halaman beranda yang akan tampil saat pertama kali alamat website 

www.keikotako.com diakses. Halaman website ini dapat discroll ke bawah untuk 

dapat membaca informasi selengkapnya. 

http://www.keikotako.com/
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 Pada desain template website ini terdapat background dengan warna putih 

yang ditumpuk oleh vektor pohon sakura yang tembus pandang. Di bagian atas 

dan bawah terdapat perulangan bentuk persegi panjang dengan lengkung 

berwarna merah dan jingga yang diletakkan berselang seling. 

 Di bagian atas, sebagai header, terdapat 6 pilihan halaman yang dapat 

diakses dengan klik kiri pada mouse yang terdiri dari menu beranda, profil, 

produk, lokasi, promo, dan contact us. Di bagian tengah terdapat ikon gurita 

Keikotako dan logo Keikotako di bawahnya. Pada bagian footer terdapat 

keterangan customer online dan link yang menghubungkan ke akun resmi media 

sosial Keikotako. 

 Pada halaman beranda memuat tentang slide foto-foto dari produk 

Keikotako di bagian atas, di dalam sebuah kotak yang di bagian kanan dan kirinya 

dapat diklik sehingga berganti foto produknya. Di bawah foto slide bagian kiri 

terdapat cuplikan artikel yang dibuat oleh Keikotako. Di bagian kanan di sebelah 

artikel terdapat profile badge dari twitter dan fanpage Facebook dari Keikotako 

yang berisi tentang update activity dari akun Keikotako.  

 Pada halaman profil memuat tentang profil Keikotako takoyaki dan di 

bawahnya terdapat informasi tentang filosofi logo dari Keikotako. Pada halaman 

produk memuat tentang daftar menu produk yang dijual oleh Keikotako. Terdapat 

tiga foto produk Keikotako yang bisa diklik untuk memunculkan menu 

selengkapnya. 
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 Pada halaman produk memuat tentang informasi letak gerai Keikotako, 

yaitu di Bodjong foodcourt lantai dasar Sri Ratu Mall Pemuda dilengkapi dengan 

tampilan peta dari Google Maps. 

 Pada halaman promo memuat tentang kegiatan promo Keikotako yang 

sedang berlangsung. Sedangkan pada halaman Contact Us memuat tentang 

informasi tentang alamat gerai Keikotako, email, dan info kemitraan dengan 

Keikotako. 

4.1.1.12.3.  Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Berikut adalah tahap dalam pembuatan desain template website yang 

dibuat menggunakan software CorelDraw X5: 

1) Membuat background berwarna putih pada lembar kerja. 

Vektor bunga sakura ditambahkan di atas background dengan 

transparency 80%. 

2) Di bagian atas dan bawah terdapat perulangan bentuk persegi 

panjang dengan lengkung berwarna merah dan jingga yang 

diletakkan berselang seling. Obyek ini digunakan sebagai 

header and footer website. 

3) Membuat menu pilihan halaman yang diletakkan pada header. 

Terdapat 6 pilihan halaman yang dapat diakses dengan klik kiri 

pada mouse yang terdiri dari menu beranda, profil, produk, 

lokasi, promo, dan contact us dengan jenis font Nuku Nuku 

yang bergaya Jepang dan berwarna merah. Pilihan menu 
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halaman diberi latar belakang berbentuk awan berwarna putih 

dengan outline kuning yang apabila diklik akan berubah 

menjadi warna merah dan pada tulisan akan berubah menjadi 

kuning. Di bagian tengah terdapat ikon gurita Keikotako dan 

logo Keikotako di bawahnya. 

4) Pada bagian footer terdapat keterangan customer online dan 

link yang menghubungkan ke akun resmi media sosial 

Keikotako. Di bawah bagian tengah terdapat copyright. 

5) Pada halaman beranda memuat tentang slide foto-foto dari 

produk Keikotako, di dalam sebuah kotak dengan outline 

jingga yang di bagian kanan dan kirinya dapat diklik sehingga 

berganti foto produknya. Di bawah kotak terdapat indikator 

berapa foto lagi yang dapat dilihat yang ditandai dengan obyek 

segitiga berwarna jingga. 

6) Di bawah foto slide bagian kiri terdapat cuplikan artikel yang 

dibuat oleh Keikotako. Jenis font yang digunakan sebagai judul 

artikel adalah Berlin Sans FB berwarna merah ukuran 23 pt, 

sedangkan isi artikel adalah arial berwarna hitam ukuran 14 pt. 

Dan terdapat tulisan “Baca selengkapnya…” berwarna merah 

yang dapat diklik untuk dapat membaca artikel lebih lengkap.  

7) Di bagian kanan di sebelah artikel terdapat profile badge dari 

twitter dan fanpage Facebook dari Keikotako yang berisi 

tentang update activity dari akun Keikotako. 
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Gambar 4.34. Template Website Halaman Profil 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

8) Pada halaman profil, judul “Profil Keikotako” ditulis dengan 

jenis font Nuku Nuku berwarna merah. Profil dan filosofi logo 

dari Keikotako yang ditulis menggunakan jenis font Arial 

berwarna hitam.  

9) Foto takoyaki yang sedang dimasak diletakkan di sebelah kiri 

paragraf profil Keikotako dan gambar ikon gurita beserta logo 

Keikotako diletakkan di atas paragraf filosofi logo Keikotako. 
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Gambar 4.35. Template Website Halaman Produk 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

Gambar 4.36. Template Website Halaman Produk – Menu Takoyaki 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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Gambar 4.37. Template Website Halaman Produk – Menu Okonomiyaki 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

10) Pada halaman produk, terdapat foto pilihan menu yaitu 

takoyaki di bagian kiri, foto okonomiyaki di bagian kanan, dan 

edamame di tengah. Setiap produk diberi keterangan nama 

produknya dengan font Brush Stroke berwarna merah. Ketiga 

foto ini dilatarbelakangi oleh vektor berbentuk lingkaran 

seperti kincir berwarna kuning dengan transparency 70%. Item 

menu ini dapat diklik, dan akan memunculkan daftar menu dan 

harga dari setiap produk sesuai dengan pilihan produk. 

11) Pada setiap halaman menu desainnya dibuat sama dengan menu 

yang terpasang di atap booth Keikotako. 
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Gambar 4.38. Template Website Halaman Lokasi 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

12) Pada bagian tengah halaman lokasi diisi aplikasi Google Maps 

yang dapat menunjukkan lokasi gerai Keikotako lebih spesifik. 

 

Gambar 4.39. Template Website Halaman Promo 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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13) Pada halaman promo, ikon gurita Keikotako diletakkan di 

bagian kiri atas, kemudian di sebelah kanannya diberi callout 

berwarna merah dengan tulisan “PROMO!” di dalamnya. Jenis 

font dari tulisan ini adalah Berlin Sans FB. 

14) Di sebelah kanan gambar ikon gurita terdapat tulisan 

“Dapatkan hadiah menarik setiap pembelian 10 porsi!” dengan 

jenis font Berlin Sans FB berwarna putih dengan outline merah 

yang di letakkan dengan berbagai derajat kemiringan. 

15) Terdapat gambar kupon Keikotako di bagian tengah. Kupon ini 

dilengkapi gambar sticker di atasnya dengan panah yang 

menunjukkan agar sticker ditempel di tempat yang disediakan 

pada kupon yang diberikan setiap pembelian produk. 

16) Di sebelah kanan kupon terdapat gambar merchandise yang 

bisa didapatkan apabila menukarkan sticker sesuai dengan nilai 

tukar merchandisenya. 

17) Di bagian bawah diletakkan informasi tentang kerjasama 

dengan Keikotako. Jenis font yang digunakan adalah  Berlin 

Sans FB. Dan di bagian kanan bawah terdapat kotak putih 

berisikan informasi media sosial Keikotako. 
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Gambar 4.40. Template Website Halaman Contact Us 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

18) Pada halaman contact us, teks “Alamat” dan “Informasi 

Kemitraan” diletakkan rata kiri dengan jenis font Berlin Sans 

FB berwarna merah. Sedangkan isi dari alamat dan informasi 

kemitraan menggunakan jenis font Berlin Sans FB dengan 

warna hitam. 

a. Aspek Estetis 

 Halaman beranda ini mengadung berbagai unsur di dalamnya. Unsur-

unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background putih yang ditumpuk 

oleh vektor bunga sakura yang tembus pandang yang mengesankan Negara asal 

dari takoyaki, yaitu Jepang. Terdapat header and footer di bagian atas dan bawah 

halaman, yang berfungsi untuk membuat frame dan sebagai batas dari halaman. 

Frame ini terbentuk dari prinsip irama, yaitu perulangan bentuk persegi panjang 

dengan lengkung yang diulang berselang seling warna merah dan jingga. 
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 Di bagian atas terdapat 6 pilihan halaman yang dapat diakses dengan klik 

kiri pada mouse. Pilihan menu halaman diberi latar belakang berbentuk awan 

berwarna putih dengan outline kuning yang apabila diklik akan berubah menjadi 

warna merah. Di bagian tengah terdapat ikon gurita Keikotako dan logo 

Keikotako di bawahnya.  

 

Gambar 4.41. Info Grafis Desain Template Website  

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dominasi desain template website terletak pada content atau isi dari setiap 

halaman yang berada di tengah halaman. Sedangkan sub-dominannya terletak 

pada header and footer. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan simetris. Hal ini ditunjukkan oleh header and footer dan foto slide 

diletakkan rata tengah, unsur-unsur lainnya seperti cuplikan artikel, profile badge 

media sosial, foto produk, informasi promosi, dan unsur-unsur lainnya diletakkan 
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hingga tercipta keseimbangan yang tepat. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, 

dan ukuran dari setiap unsur yang ditata dengan seimbang. 

b. Aspek Pesan 

 Halaman beranda merupakan halaman yang pertama kali ditampilkan saat 

alamat website www.keikotako.com diakses. Halaman ini berfungsi sebagai 

halaman pembuka yang menyambut pengunjung website dengan memberikan 

informasi berupa tampilan foto produk Keikotako. Tampilan foto slide produk 

Keikotako menjadi daya tarik utama untuk menunjukkan produk Keikotako ini. 

Sehingga daya tarik yang digunakan adalah daya tarik rasional, karena 

menampilkan foto produk yang sesungguhnya. 

 Selain itu, terdapat juga artikel yang dibuat oleh Keikotako. Artikel ini 

dapat memberikan informasi kepada pengunjung website tentang takoyaki dan 

sejarahnya, sehingga dapat memberikan pengetahuan lebih tentang takoyaki 

kepada pengunjung website yang mungkin belum mengenal takoyaki. Di dalam 

halaman ini juga terdapat informasi tentang activity update dari akun media sosial 

Keikotako yaitu pada akun Twitter dan Facebook.  

 Halaman profil berfungsi sebagai halaman yang memberikan informasi 

seputar profil Keikotako, dan filosofi logonya. Tampilan foto takoyaki dan logo 

Keikotako menjadi daya tarik utama untuk menunjukkan produk Keikotako ini. 

Sehingga daya tarik yang digunakan adalah daya tarik rasional, karena 

menampilkan foto produk yang sesungguhnya. Halaman ini memberikan 

informasi tentang takoyaki kepada pengunjung web yang masih belum pernah 

mencoba takoyaki. 

http://www.keikotako.com/
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 Halaman produk berfungsi untuk memberikan informasi tentang daftar 

produk Keikotako berupa tampilan foto yang dapat diklik hingga menuju ke 

halaman yang lebih spesifik. Tombol pilihan produk Keikotako menjadi daya 

tarik utama untuk menunjukkan produk Keikotako ini. Sehingga daya tarik yang 

digunakan adalah daya tarik rasional, karena menampilkan foto produk yang 

sesungguhnya. 

 Selain itu, terdapat juga halaman isi daftar produk Keikotako yang lebih 

spesifik yang dapat memberikan informasi tentang berbagai macam isian dan 

topping, beserta harganya. 

 Halaman lokasi berfungsi untuk memberikan informasi tentang lokasi 

gerai Keikotako dengan tampilan Google Maps yang lebih spesifik. Tampilan peta 

ini dapat dizoom in atau dizoom out merupakan daya tarik utama. 

 Halaman promo berfungsi sebagai pemberi informasi tentang kegiatan 

promosi penjualan yang sedang diadakan oleh Keikotako berupa penukaran poin 

melalui sticker yang ditempelkan pada kupon. Gambar kupon menjadi daya tarik 

utama untuk menunjukkan instruksi untuk mendapatkan merchandise, yaitu 

dengan cara menempelkan sticker dan menukarkannya dengan merchandise 

pilihan. Sehingga daya tarik yang digunakan adalah daya tarik rasional, karena 

menampilkan foto kupon yang sesungguhnya. 

 Halaman terakhir adalah halaman contact us yang berfungsi sebagai 

pemberi informasi tentang alamat gerai dan informasi tentang kemitraan dengan 

Keikotako. Pengunjung website yang akan menjalin kemitraan bersama Keikotako 

dapat mengubungi contact person yang tersedia. 
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4.1.2. Promosi Penjualan 

4.1.2.1. Kupon Utama 

 

Gambar 4.42. Kupon Utama Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.2.1.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Kupon Utama Keikotako 

 Media : Cetak offset dua muka pada art carton 260 gsm, laminasi 

   dove 

 Ukuran : 9 cm x 5,5 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.2.1.2. Deskripsi Karya 

 Kupon promosi pengumpulan sticker Keikotako ini berbentuk persegi 

panjang berukuran 9 cm x 5,5 cm. Kupon ini berfungsi sebagai untuk menarik 

konsumen agar membeli produk Keikotako secara kontinyu, dengan penawaran 

penukaran merchandise yang dapat dipilih sesuai jumlah sticker yang telah 

dikumpulkan. Terdapat keterkaitan fungsi yang saling mendukung dari kupon dan 

merchandise, yaitu merchandise sebagai award atas pengumpulan sticker pada 
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kupon yang telah dilakukan oleh pelanggan yang dapat diperoleh sesuai dengan 

jumlah poinnya. 

 Tidak hanya pada kemasan, namun pada kupon juga mengambil konsep 

new seasons new look. Tiap eventnya akan berganti desain. Kupon ini memiliki 

background warna kuning dan merah yang dominan dan berselang seling dari 

ujung kanan atas membesar ke ujung kiri bawah. Di sisi depan kupon terdapat 

lingkaran putih berisikan nomor untuk tempat menempelkan sticker.  

 Di sisi belakang terdapat logo Keikotako di bagian atas, dan di bagian 

kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako. Juga terdapat lingkaran putih yang 

berisikan macam-macam rasa yang tersedia. Bagian kiri bawah terdapat informasi 

tentang media sosial Keikotako. 

 Sticker cutting bergambar gurita Keikotako dengan diameter 1,6 cm 

diberikan kepada pembeli setiap pembelian satu buah produk Keikotako, untuk 

ditempel pada tempat yang telah disediakan. 

4.1.2.1.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

  Berikut adalah tahap dalam pembuatan kupon promosi penjualan 

utama Keikotako: 

1) Membuat bidang persegi panjang dengan ukuran 9 cm x 5,5 

cm. 

2) Membuat background dengan vektor warna kuning dan merah 

berseling yang diletakkan memusat dari bagian kanan atas, dan 

membesar di kiri bawah. Setelah itu di bagian pusat diberi 
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bentuk lingkaran merah. Background dari kedua sisi kupon 

dibuat sama.  

3) Pada sisi depan, dibuat 10 lingkaran warna putih dengan 

transparency 22% dan diisi dengan angka 1 sampai 10 dengan 

jenis font Berlin Sans FB warna merah. 

4) Meletakkan tulisan “Promo!...” di bagian kanan atas dengan 

kemiringan yang berbeda-beda. Jenis font yang digunakan 

adalah Berlin Sans FB warna putih dengan outline merah. 

5) Meletakkan ikon gurita di bagian kanan bawah. 

6) Pada sisi belakang, logo Keikotako dengan taglinenya 

diletakkan di bagian tengah atas. 

7) Membuat enam lingkaran putih yang diisi dengan pilihan rasa 

produk Keikotako. 

8) Di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako yang 

sedang membawa takoyaki dengan tulisan tagline Keikotako 

“Biar rasa yang bicara” berwarna putih di atas kepalanya. Jenis 

font Brush Stroke. 

9) Informasi media sosial diletakkan di dalam kotak putih di 

bagian kiri bawah. 

b. Aspek Estetis 

 Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background yang 

berwarna hangat yaitu kuning dan merah, yang mewakili makanan Keikotako 
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yang dapat dinikmati saat baru saja matang. Selain itu terdapat logo Keikotako 

dengan pita kuning di sebagai backgroundnya. 

 Ikon gurita Keikotako yang berwarna ungu diletakkan di bagian kanan 

bawah untuk menunjukkan identitas Keikotako. Tagline dari Keikotako 

diletakkan di atas ikon gurita Keikotako. 

 
Gambar 4.43. Info Grafis Desain Kupon Utama Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Dominasi terletak pada lingkaran yang digunakan untuk menempelkan 

sticker (gambar1) dan title kupon “Promo!...” (gambar 2). Sedangkan sub-

dominannya terletak pada ikon gurita (gambar 3) dan logo Keikotako (gambar 4). 

Sub-ordinatnya terletak pada informasi media sosial (gambar 5). Ranking visual 

lainnya dapat dilihat di gambar 4.43. 

 Terjadi irama berupa perulangan warna pada background yaitu warna 

merah dan kuning. Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan asimetris. Hal ini ditunjukkan oleh unsur-unsurnya tidak diletakkan 
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di tengah dan rata tengah. Namun diletakkan hingga tercipta keseimbangan yang 

dinamis. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang 

ditata dengan seimbang. 

c. Aspek Pesan 

 Kupon ini merupakan kupon utama Keikotako yang akan lebih sering 

digunakan dalam setahun. Kupon ini mengandung pesan bantuan aktivitas lain 

untuk menarik konsumen saat membelinya, terutama bagi kalangan anak-anak dan 

remaja pemuda. Hal ini terlihat dari kalimat “Dapatkan…” yang mengajak 

konsumen untuk mengumpulkan poin pada kupon agar mendapatkan merchandise 

menarik sebagai insentifnya.  

 Pesan informatif juga terlihat pada pilihan rasa yang ditampilkan pada 

halaman belakang kupon. Selain itu, pesan informatif juga dapat terlihat pada 

gambar ikon Keikotako dan media sosial. 

4.1.2.2. Kupon Tahun Baru 

 
Gambar 4.44. Kupon Tahun Baru Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.2.2.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Kupon Tahun Baru Keikotako 

 Media : Cetak offset dua muka pada art carton 260 gsm, laminasi 

   dove 

 Ukuran : 9 cm x 5,5 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.2.2.2. Deskripsi Karya 

 Kupon promosi pengumpulan sticker Keikotako ini berbentuk persegi 

panjang berukuran 9 cm x 5,5 cm. Kupon ini berfungsi sebagai untuk menarik 

konsumen agar membeli produk Keikotako secara kontinyu, dengan penawaran 

penukaran merchandise yang dapat dipilih sesuai jumlah sticker yang telah 

dikumpulkan. 

 Kupon ini memiliki background warna merah yang dihiasi dengan 

kembang api berwarna putih. Di sisi depan kupon terdapat vektor bintang 

berwarna kuning berisikan nomor untuk tempat menempelkan sticker. Di bagian 

atas dan bawahnya terdapat keterangan tentang syarat untuk mendapatkan 

merchandise yang diinginkan. 

 Di sisi belakang terdapat logo Keikotako dilengkapi dengan tagline yang 

diletakkan di kiri bawah. Di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako 

yang sedang meniup terompet. Juga terdapat vektor bintang berwarna kuning 

yang berisikan macam-macam rasa yang tersedia. Bagian kanan bawah terdapat 

informasi tentang media sosial Keikotako. 
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 Sticker cutting bergambar gurita Keikotako dengan diameter 1,6 cm 

diberikan kepada pembeli setiap pembelian satu buah produk Keikotako, untuk 

ditempel pada tempat yang telah disediakan. 

4.1.2.2.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Berikut adalah tahap dalam pembuatan kupon promosi penjualan tahun 

baru Keikotako: 

1) Membuat bidang persegi panjang dengan ukuran 9 cm x 5,5 

cm. 

2) Membuat background dengan vektor warna merah yang 

diletakkan dihiasi dengan bentuk kembang api berwarna putih.  

3) Pada sisi depan, dibuat 10 vektor bintang berwarna kuning 

yang diisi dengan angka 1 sampai 10 dengan jenis font Berlin 

Sans FB warna merah. 

4) Meletakkan tulisan “Promo!” di bagian atas dan syarat 

mengikuti kegiatan promosi di bagian bawah. Jenis font yang 

digunakan adalah Berlin Sans FB warna putih dan kuning. 

5) Pada sisi belakang, logo Keikotako dengan taglinenya 

diletakkan di bagian kiri bawah. 

6) Membuat lima vektor bintang kuning yang diisi dengan pilihan 

rasa produk Keikotako. 
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7) Di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako yang 

sedang meniup terompet di bagian kanan bawah. Informasi 

media sosial diletakkan di bagian kiri bawah. 

b. Aspek Estetis 

 Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background yang 

berwarna merah dan dihiasi vektor kembang api warna putih. Juga terdapat logo 

Keikotako dengan pita kuning sebagai background logo yang diletakkan di bagian 

kiri bawah. 

 

Gambar 4.45. Info Grafis Desain Kupon Tahun Baru Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Dominasi terletak pada vektor bintang yang digunakan untuk 

menempelkan sticker (gambar 1) dan title kupon “Promo!...” (gambar 2). 
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Sedangkan sub-dominannya terletak pada pilihan rasa Keikotako (gambar 3), ikon 

gurita (gambar 4) dan logo Keikotako (gambar 5). Sub-ordinatnya terletak pada 

informasi media sosial (gambar 6). Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 

4.45. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan asimetris. Hal ini ditunjukkan oleh unsur-unsur yang diletakkan 

menyebar namun seimbang. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan ukuran 

dari setiap unsur yang ditata dengan seimbang. 

c. Aspek Pesan 

 Kupon ini merupakan kupon yang diggunakan saat menyambut tahun yang 

baru. Kupon ini mengandung pesan bantuan aktivitas lain. Hal ini terlihat dari 

kalimat “Dapatkan…” yang mengajak konsumen untuk melakukan aktivitas 

mengumpulkan poin agar mendapatkan merchandise menarik yang diberikan oleh 

Keikokotako.  

 Pesan informatif juga terdapat pada kupon, yang ditunjukkan oleh ikon 

gurita Keikotako yang sedang meniup terompet yang menjadi daya tarik utama 

untuk menunjukkan semangat menyambut tahun baru dan media sosial sebagai 

infomasi tentang Keikotako lebih lanjut.  
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4.1.2.3.  Kupon Event Jepang 

 

Gambar 4.46. Kupon Event Jepang Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.2.3.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Kupon Event Jepang Keikotako 

 Media : Cetak offset dua muka pada art carton 260 gsm, laminasi 

   dove 

 Ukuran : 9 cm x 5,5 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.2.3.2. Deskripsi Karya 

 Kupon promosi pengumpulan sticker Keikotako ini berbentuk persegi 

panjang berukuran 9 cm x 5,5 cm. Kupon ini berfungsi sebagai untuk menarik 

konsumen agar membeli produk Keikotako secara kontinyu, dengan penawaran 

penukaran merchandise yang dapat dipilih sesuai jumlah sticker yang telah 

dikumpulkan. 

 Kupon ini memiliki background warna merah muda yang dihiasi dengan 

vektor pohon sakura dari bagian kiri bawah. Di sisi depan kupon terdapat vektor 
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bunga sakura putih berisikan nomor untuk tempat menempelkan sticker. Di 

bagian atas dan bawahnya terdapat keterangan tentang syarat untuk mendapatkan 

merchandise yang diinginkan. 

 Di sisi belakang terdapat logo Keikotako dilengkapi dengan tagline, yang 

diputar 45
◦
 dan di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako yang 

sedang membawa takoyaki. Juga terdapat vektor bunga sakura putih yang 

berisikan macam-macam rasa yang tersedia. Bagian kiri bawah terdapat informasi 

tentang media sosial Keikotako. 

 Sticker cutting bergambar gurita Keikotako dengan diameter 1,6 cm 

diberikan kepada pembeli setiap pembelian satu buah produk Keikotako, untuk 

ditempel pada tempat yang telah disediakan. 

4.1.2.3.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

Berikut adalah tahap dalam pembuatan kupon promosi penjualan event 

Jepang Keikotako: 

1) Membuat bidang persegi panjang dengan ukuran 9 cm x 5,5 

cm. 

2) Membuat background dengan vektor warna merah muda yang 

dihiasi dengan pohon sakura dari kiri bawah. Background dari 

kedua sisi kupon dibuat sama. 

3) Pada sisi depan, dibuat 10 vektor bunga sakura warna putih 

dengan transparency 22% dan diisi dengan angka 1 sampai 10 

dengan jenis font Berlin Sans FB warna merah muda. 
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4) Meletakkan tulisan “Promo!” di bagian atas dan syarat 

mengikuti kegiatan promosi di bagian bawah. Jenis font yang 

digunakan adalah Berlin Sans FB warna hitam. 

5) Meletakkan ikon gurita di bagian kanan bawah. 

6) Pada sisi belakang, logo Keikotako dengan taglinenya 

diletakkan di bagian kanan bawah diputar 45
◦ 
ke kiri. 

7) Membuat lima vektor bunga sakura putih yang diisi dengan 

pilihan rasa produk Keikotako. 

8) Di bagian kanan bawah terdapat ikon gurita Keikotako yang 

sedang membawa takoyaki Informasi media sosial diletakkan 

di bagian kiri bawah. 

b. Aspek Estetis 

 Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background yang 

berwarna merah muda. Selain itu juga terdapat hiasan berupa pohon sakura yang 

diletakkan di bagian atas. Juga terdapat logo Keikotako dengan pita kuning 

sebagai background logo yang diputar 45
◦
 ke kanan yang diletakkan di bagian 

kanan bawah. 



164 
 

 
 

 
Gambar 4.47. Info Grafis Desain Kupon Event Jepang Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Ikon gurita Keikotako yang berwarna ungu diletakkan di bagian kanan 

bawah untuk menunjukkan identitas Keikotako. Dominasi terletak pada vektor 

bunga sakura yang digunakan untuk menempelkan sticker (gambar 1) dan ikon 

gurita Keikotako (gambar 2). Sedangkan sub-dominannya terletak pada logo 

Keikotako (gambar 3), title kupon (gambar 4), dan pilihan rasa Keikotako 

(gambar 5). Sub-ordinatnya terletak pada informasi media sosial (gambar 6). 

Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.47. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan simetris pada sisi depan dan asimetris pada sisi belakang. Hal ini 

ditunjukkan oleh unsur-unsur pada sisi depan diletakkan seimbang antar kiri dan 

kanan dan rata tengah, sedangkan pada sisi belakang unsur-unsurnya tidak 

diletakkan di tengah dan rata tengah. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan 

ukuran dari setiap unsur yang ditata dengan seimbang. 
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c. Aspek Pesan 

 Kupon ini merupakan kupon yang diggunakan saat Keikotako membuka 

gerai di event-event tertentu seperti Bunkasai, Hallyu Fest, pameran makanan, 

bazaar, dan lain-lain. Kupon ini mengandung pesan bantuan aktivitas lain, yang 

ditunjukkan oleh kalimat “Dapatkan…” dan untuk menarik konsumen saat 

membelinya, terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja pemuda. Hal ini 

terlihat dari desain kemasan yang dominan warna cerah. 

 Pesan informatif juga terdapat pada kupon ini, yang ditunjukkan oleh 

desain yang bertema sakura, yang menunjukkan perhatian Keikotako kepada 

pecinta budaya Jepang dan informasi tentang Keikotako yang dapat diakses dari 

media sosial yang dicantumkan. 

4.1.2.4.   Kupon Idul Fitri 

 
Gambar 4.48. Kupon Idul Fitri Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.2.4.1. pesifikasi Karya  

 Judul : Kupon Idul Fitri Keikotako 

 Media : Cetak offset dua muka pada art carton 260 gsm, laminasi 
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   dove 

 Ukuran : 9 cm x 5,5 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.2.4.2. Deskripsi Karya 

 Kupon promosi pengumpulan sticker Keikotako ini berbentuk persegi 

panjang berukuran 9 cm x 5,5 cm. Kupon ini berfungsi untuk menarik konsumen 

agar membeli produk Keikotako secara kontinyu, dengan penawaran penukaran 

merchandise yang dapat dipilih sesuai jumlah sticker yang telah dikumpulkan. 

 Kupon ini memiliki background warna coklat muda yang dihiasi dengan 

pola ornament yang diulang dengan warna coklat yang lebih tua. Di sisi depan 

kupon terdapat belah ketupat berwarna coklat muda berisikan nomor untuk tempat 

menempelkan sticker. Di bagian kiri dan kanannya terdapat keterangan tentang 

syarat untuk mendapatkan merchandise yang diinginkan.  

 Di sisi belakang terdapat logo Keikotako dengan background pita kuning 

Logo Keikotako dilengkapi dengan tagline dan di bagian kanan bawah terdapat 

dua ikon gurita Keikotako laki-laki dan perempuan yang menggunakan baju 

muslim. Juga terdapat belah ketupat berwarna coklat muda yang berisikan 

macam-macam rasa yang tersedia. Bagian tengah bawah terdapat informasi 

tentang media sosial Keikotako. 

 Sticker cutting bergambar gurita Keikotako dengan diameter 1,6 cm 

diberikan kepada pembeli setiap pembelian satu buah produk Keikotako, untuk 

ditempel pada tempat yang telah disediakan. 
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4.1.2.4.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Berikut adalah tahap dalam pembuatan kupon promosi penjualan Idul Fitri 

Keikotako: 

1) Membuat bidang persegi panjang dengan ukuran 9 cm x 5,5 

cm. 

2) Membuat background dengan vektor warna coklat di sisi depan 

yang dihiasi dengan perulangan ornamen sulur warna merah 

transparan. Sedangkan pada sisi belakang background 

berwarna putih tulang  yang dihiasi dengan perulangan 

ornamen sulur warna coklat muda transparan. 

3) Pada sisi depan, dibuat 10 vektor belah ketupat dengan 

transparency 22% dan diisi dengan angka 1 sampai 10 dengan 

jenis font Berlin Sans FB warna coklat. 

4) Meletakkan tulisan “Promo!” di dalam vektor belah ketupat 

bagian kiri dan syarat mengikuti kegiatan promosi di dalam 

vektor belah ketupat sebelah kanan. Jenis font yang digunakan 

adalah Berlin Sans FB warna hitam. 

5) Pada sisi belakang, logo Keikotako diletakkan di bagian kiri 

atas. Di sebelahnya terdapat pita coklat bertuliskan “Selamat 

Idul Fitri” dengan jenis font Creampuff berwarna putih. 

6) Membuat lima vektor belah ketupat warna krem yang diisi 

dengan pilihan rasa produk Keikotako. 
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7) Di bagian kiri dan kanan bawah terdapat dua ikon gurita 

Keikotako yang sedang memakai baju muslim. Informasi 

media sosial diletakkan di bagian kiri bawah. 

b. Aspek Estetis 

 Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background yang 

berwarna coklat dan putih tulang. Selain itu juga terdapat prinsip irama, yaitu 

perulangan yang terjadi pada ornamen sulur. Juga terdapat logo Keikotako dengan 

pita kuning sebagai background logo yang diletakkan di bagian kiri atas. 

 

Gambar 4.49. Info Grafis Desain Kupon Idul Fitri Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dua ikon gurita Keikotako yang sedang memakai baju muslim diletakkan 

di bagian kiri dan kanan bawah untuk menunjukkan identitas Keikotako. 

Dominasi terletak pada vektor belah ketupat yang digunakan untuk menempelkan 

sticker (gambar 1) dan dua ikon gurita Keikotako (gambar 2). Sedangkan sub-
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dominannya terletak pada logo Keikotako (gambar 3), title kupon (gambar 4), dan 

pilihan rasa Keikotako (gambar 5). Sub-ordinatnya terletak pada informasi media 

sosial (gambar 6). Ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.49. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan simetris pada sisi depan dan asimetris pada sisi belakang. Hal ini 

ditunjukkan oleh unsur-unsur pada sisi depan diletakkan seimbang antar kiri dan 

kanan dan rata tengah, sedangkan pada sisi belakang unsur-unsurnya tidak 

diletakkan di tengah dan rata tengah. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan 

ukuran dari setiap unsur yang ditata dengan seimbang. 

a. Aspek Pesan 

 Kupon ini merupakan kupon yang diggunakan saat memasuki bulan 

Ramadhan hingga saat hari raya Idul Fitri. Kupon ini mengandung pesan bantuan 

aktivitas lain. Hal ini terlihat dari kalimat “Dapatkan…” yang mengajak 

konsumen untuk melakukan aktivitas mengumpulkan poin agar mendapatkan 

merchandise menarik yang diberikan oleh Keikokotako.  

 Pesan informatif juga terdapat pada kupon, yang ditunjukkan oleh ikon 

gurita Keikotako yang menyampaikan perhatian personal saat hari raya Idul Fitri 

kepada konsumen. Selain sebagai identitas, juga dapat mempengaruhi emosional 

konsumen untuk dapat membeli produk ini. Sehingga daya tarik yang digunakan 

adalah daya tarik emosional. 
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4.1.2.5. Kupon Hari Pahlawan 

 

Gambar 4.50. Kupon Hari Pahlawan Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.2.5.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Kupon Hari Pahlawan Keikotako 

 Media : Cetak offset dua muka pada art carton 260 gsm, laminasi 

   dove 

 Ukuran : 9 cm x 5,5 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.2.5.2. Deskripsi Karya 

 Kupon promosi pengumpulan sticker Keikotako ini berbentuk persegi 

panjang berukuran 9 cm x 5,5 cm. Kupon ini berfungsi untuk menarik konsumen 

agar membeli produk Keikotako secara kontinyu, dengan penawaran penukaran 

merchandise yang dapat dipilih sesuai jumlah sticker yang telah dikumpulkan. 

 Kupon ini memiliki background warna biru muda dan biru tua di bagian 

bawah. Di sisi depan kupon terdapat sepuluh vektor lingkaran berisikan nomor 
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untuk tempat menempelkan sticker. Di bagian atas dan bawahnya terdapat 

keterangan tentang syarat untuk mendapatkan merchandise yang diinginkan.  

 Di sisi belakang terdapat logo Keikotako dengan background pita kuning 

Logo Keikotako dilengkapi dengan tagline diletakkan di kiri atas dan terdapat 

lingkaran yang berisi macam-macam rasa produk Keikotako yang tersedia. Ikon 

gurita yang mewakili profesi-profesi diletakkan menyebar. Bagian tengah bawah 

terdapat informasi tentang media sosial Keikotako. 

 Sticker cutting bergambar gurita Keikotako dengan lima profesi dan 

diameter 1,6 cm diberikan kepada pembeli setiap pembelian satu buah produk 

Keikotako, untuk ditempel pada tempat yang telah disediakan. 

4.1.2.5.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Berikut adalah tahap dalam pembuatan kupon promosi penjualan Idul Fitri 

Keikotako: 

1) Membuat bidang persegi panjang dengan ukuran 9 cm x 5,5 

cm. 

2) Membuat background dengan vektor warna biru muda yang 

dihias dengan awan putih dan vektor bentuk laut di bagian 

bawah berwarna biru tua berlapis. Pada bagian belakang, 

background yang digunakan sama seperti sisi depan. 

3) Pada sisi depan, dibuat 10 vektor lingkaran berwarna putih 

dengan transparency 22% dan diisi dengan angka 1 sampai 10 

dengan jenis font Berlin Sans FB warna putih. 



172 
 

 
 

4) Meletakkan tulisan “Promo...” di bagian atas dan syarat 

mengikuti kegiatan promosi di dalam vektor belah ketupat di 

bagian bawah. Jenis font yang digunakan adalah Berlin Sans 

FB warna biru tua dan putih. 

5) Pada sisi belakang, logo Keikotako diletakkan di bagian kiri 

atas.  

6) Membuat lima lingkaran warna putih transparan yang diisi 

dengan pilihan rasa produk Keikotako. 

7) Ikon gurita dengan lima profesi yang berbeda-beda diletakkan 

menyebar di seluruh halaman kupon. Informasi media sosial 

diletakkan di bagian kiri bawah. 

b. Aspek Estetis 

 Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background yang 

berwarna biru muda sebagai langit dan biru tua sebagai laut. Selain itu juga 

terdapat prinsip irama, yaitu gelombang pada vektor laut. Juga terdapat logo 

Keikotako dengan pita kuning sebagai background logo yang diletakkan di bagian 

kiri atas. 
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Gambar 4.51. Info Grafis Desain Kupon hari Pahlawan Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dominasi terletak pada vektor lingkaran yang digunakan untuk 

menempelkan sticker (gambar 1) dan lima ikon gurita Keikotako (gambar 2). 

Sedangkan sub-dominannya terletak pada logo Keikotako (gambar 3), title kupon 

(gambar 4), dan pilihan rasa Keikotako (gambar 5). Sub-ordinatnya terletak pada 

informasi media sosial (gambar 6).  Ranking visual lainnya dapat dilihat di 

gambar 4.51. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan simetris pada sisi depan. Hal ini ditunjukkan oleh unsur-unsur pada 

sisi depan diletakkan seimbang antar kiri dan kanan dan rata tengah. Prinsip 

keseimbangan menyebar terjadi pada sisi belakang, karena kelima ikon gurita 

Keikotako dengan berbagai profesi diletakkan menyebar di seluruh halaman 

kupon. Terdapat kesatuan pada warna, bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang 

ditata dengan seimbang. 
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c. Aspek Pesan 

 Kupon ini merupakan kupon yang diggunakan saat memasuki bulan 

November, karena pada tanggal 10 November adalah hari Pahlawan. Kupon ini 

mengandung pesan bantuan aktivitas lain. Hal ini terlihat dari kalimat 

“Dapatkan…” yang mengajak konsumen untuk melakukan aktivitas 

mengumpulkan poin agar mendapatkan merchandise menarik yang diberikan oleh 

Keikokotako.  

 Pesan informatif juga terdapat pada kupon, yang ditunjukkan oleh ikon 

gurita Keikotako untuk menarik konsumen saat membelinya, terutama bagi 

kalangan anak-anak dan remaja pemuda untuk tetap berjiwa muda dan mengisi 

kemerdekaan dengan apapun yang sedang dikerjakan, seperti sekolah atau 

pekerjaan. 

4.1.2.6. Kupon Hari Natal 

 

Gambar 4.52. Kupon Hari Natal Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.2.6.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Kupon Hari Natal Keikotako 

 Media : Cetak offset dua muka pada art carton 260 gsm, laminasi 

   dove 

 Ukuran : 9 cm x 5,5 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.2.6.2. Deskripsi Karya 

 Kupon promosi pengumpulan sticker Keikotako ini berbentuk persegi 

panjang berukuran 9 cm x 5,5 cm. Kupon ini berfungsi untuk menarik konsumen 

agar membeli produk Keikotako secara kontinyu, dengan penawaran penukaran 

merchandise yang dapat dipilih sesuai jumlah sticker yang telah dikumpulkan. 

 Kupon ini memiliki background kotak kotak warna merah dan hijau. Di 

sisi depan kupon terdapat sepuluh vektor lingkaran berisikan nomor untuk tempat 

menempelkan sticker. Di bagian bawahnya terdapat keterangan tentang syarat 

untuk mendapatkan merchandise yang diinginkan.  

 Di sisi belakang terdapat logo Keikotako dengan background pita kuning 

Logo Keikotako dilengkapi dengan tagline diletakkan di kiri atas dan terdapat 

lingkaran yang berisi macam-macam rasa produk Keikotako yang tersedia. Ikon 

gurita yang menyerupai Santa Klaus dan yang sedang membawa karung merah 

diletakkan di kanan bawah. Bagian kiri bawah terdapat informasi tentang media 

sosial Keikotako. 

 Sticker cutting bergambar gurita Keikotako dengan diameter 1,6 cm 

diberikan kepada pembeli setiap pembelian satu buah produk Keikotako, untuk 

ditempel pada tempat yang telah disediakan. 
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4.1.2.6.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Berikut adalah tahap dalam pembuatan kupon promosi penjualan Idul Fitri 

Keikotako: 

1) Membuat bidang persegi panjang dengan ukuran 9 cm x 5,5 

cm. 

2) Membuat background dengan vektor warna berwarna hijau, 

kemudian diberi garis warna merah secara vertikal tanpa 

transparency, dan horizontal dengan transparency 30 sehingga 

terbentuk pola kotak-kotak merah dan hijau. Pada bagian 

belakang, background yang digunakan sama seperti sisi depan. 

3) Pada sisi depan, dibuat 10 vektor lingkaran berwarna putih 

dengan transparency 22% dan diisi dengan angka 1 sampai 10 

dengan jenis font Berlin Sans FB warna putih. 

4) Meletakkan tulisan “Promo...” di bagian kanan atas dan syarat 

mengikuti kegiatan promosi di dalam vektor lingkaran di 

bagian bawah. Jenis font yang digunakan adalah Berlin Sans 

FB warna biru tua dan putih. 

5) Pada sisi belakang, logo Keikotako diletakkan di bagian kiri 

atas. Terdapat lima lingkaran warna putih transparan yang diisi 

dengan pilihan rasa produk Keikotako. 
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6) Ikon gurita yang menyerupai Santa Klaus diletakkan di bagian 

kanan bawah halaman kupon. Informasi media sosial 

diletakkan di bagian kiri bawah. 

b. Aspek Estetis 

 Unsur-unsur desain yang ada dalam karya ini adalah background yang 

kotak-kotak yang berwarna merah dan hijau. Vektor pohon natal yang tertutupi 

salju diletakkan di bagian kanan bawah. Juga terdapat logo Keikotako dengan pita 

kuning sebagai background logo yang diletakkan di bagian kiri atas. 

 
Gambar 4.53. Info Grafis Desain Kupon Hari Natal Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dominasi terletak pada vektor lingkaran yang digunakan untuk 

menempelkan sticker (gambar 1) dan ikon gurita Keikotako (gambar 2). 

Sedangkan sub-dominannya terletak pada logo Keikotako (gambar 3), title kupon 

(gambar 4), dan pilihan rasa Keikotako (gambar 5). Sub-ordinatnya terletak pada 

informasi media sosial (gambar 6). Ranking visual lainnya dapat dilihat pada 

gambar 4.53. 
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 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan asimetri. Hal ini ditunjukkan oleh unsur-unsur diletakkan tidak rata 

tengah namun tetap memiliki keseimbangan yang tepat. Terdapat kesatuan pada 

warna, bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang ditata dengan seimbang. 

c. Aspek Pesan 

 Kupon ini merupakan kupon yang diggunakan saat memasuki bulan 

Desember, karena pada tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Kupon ini 

mengandung pesan bantuan aktivitas lain. Hal ini terlihat dari kalimat 

“Dapatkan…” yang mengajak konsumen untuk melakukan aktivitas 

mengumpulkan poin agar mendapatkan merchandise menarik yang diberikan oleh 

Keikokotako.  

 Pesan informatif juga terdapat pada kupon, yang ditunjukkan oleh ikon 

gurita Keikotako untuk menarik konsumen saat membelinya, yang memberikan 

perhatian kepada konsumen saat bulan Desember, yaitu saat perayaan hari Natal. 

4.1.2.7.  Pin 

 
Gambar 4.54. Merchandise Pin 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.2.7.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Pin Keikotako 

 Media : Cetak digital pada pin 

 Ukuran : Diameter 5,8 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.2.7.2. Deskripsi Karya 

 Pin berdiameter 5,8 cm. Terdapat dua macam background yaitu warna 

putih dan merah. Pada pin dengan background putih, terdapat gambar ikon 

Keikotako dengan berbagai profesinya. Sedangkan pada pin dengan background 

merah terdapat ikon gutita Keikotako berwarna putih dan tulisan “I’m Keikotako 

Holic”.  

 Pin ini dibuat dengan cetak digital dan digunakan sebagai merchandise 

dengan nilai tukar 5 sticker pada kupon promosi penjualan Keikotako. 

4.1.2.7.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Pin ini dibuat menggunakan aplikasi CorelDraw X5 dengan cara membuat 

lingkaran berdiameter 5,8 cm berwarna putih dan merah. Kemudian gambar ikon 

gurita dengan berbagai profesi diletakkan rata tengah pada pin dengan 

background putih dan ikon gurita putih pada pin dengan background merah dan 

ditambahkan tulisan “I’m Keikotako Holic”. 

b. Aspek Estetis 

 Background yang digunakan dalam pmbuatan pin adalah warna merah 

karena merupakan warna dominan Keikotako, dan putih digunakan sebagai 
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background gambar gurita profesi. Logo Keikotako diletakkan di tengah bagian 

bawah berwarna merah  tanpa pita kuning. 

  Ikon gurita Keikotako menjadi daya tarik utama yang 

menggambarkan Keikotako. Prinsip keseimbangan yang terjadi adalah 

keseimbangan simetris karena semua unsure diletakkan tepat rata di tengah. 

c. Aspek Pesan 

 Pin ini merupakan bagian dari merchandise yang dapat digunakan sebagai 

award bagi konsumen setia Keikotako yang telah mengumpulkan sticker dengan 

jumlah 5 poin. Pesan yang terkandung dalam pesan ini adalah pesan emosional, 

karena menampilkan personifikasi sosok ikon gurita Keikotako dengan tampilan 

yang unik. Harapannya saat pelanggan menggunakan pin ini, akan menjadi media 

promosi berjalan yang bisa meningkatkan brand awareness Keikotako. 

4.1.2.8.  Gantungan Kunci Clay 

 

Gambar 4.55. Merchandise Gantungan Kunci Clay 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 



181 
 

 
 

4.1.2.8.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Gantungan kunci Keikotako 

 Media : Clay 

 Ukuran : 4 x 2 x 7 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.2.8.2. Deskripsi Karya 

 Gantunga kunci ini berukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 7 cm. 

Terdapat lima macam ikon gurita dengan lima profesi yang sesuai dengan 

karakternya masing-masing. Gantungan ini terbuat dari clay. 

 Gantungan kunci ini digunakan sebagai merchandise yang diberikan 

kepada konsumen dengan nilai tukar 10 sticker pada kupon promosi penjualan 

Keikotako. 

4.1.2.8.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Gantungan ini dibuat dengan teknik pembentukan adonan clay yang diberi 

warna dan dibentuk menjadi figur ikon gurita Keikotako. Kemudian gantungan 

kunci besi ditancapkan di atasnya. Pada tahap finishing, diberi sentuhan vernis 

dengan menggunakan lem PVC agar terlihat mengkilat. 

b. Aspek Estetis 

 Warna yang digunakan dalam pembuatan gantungan kunci ini adalah 

warna-warna muda yang cerah dan terdiri dari berbagai macam warna. Ikon gurita 

yang mempunyai berbagai macam profesi menjadi daya tarik utama yang 

menggambarkan Keikotako.  
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c. Aspek Pesan 

 Gantungan kunci ini merupakan bagian dari merchandise yang dapat 

digunakan sebagai award bagi konsumen setia Keikotako yang telah 

mengumpulkan sticker dengan jumlah 10 poin. Pesan yang terkandung dalam 

pesan ini adalah pesan emosional, karena menampilkan personifikasi sosok ikon 

gurita Keikotako dengan tampilan yang unik. Harapannya saat pelanggan 

menggunakan gantungan kunci ini, akan menjadi media promosi berjalan yang 

bisa meningkatkan brand awareness Keikotako. 

4.1.2.9.  Notebook 

 
Gambar 4.56. Merchandise Notebook 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.2.9.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Notebook Keikotako 

 Media : Cetak digital pada notebook 

 Ukuran : 12,5 cm x 14,5 cm 

 Tahun : 2014 
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4.1.2.9.2. Deskripsi Karya 

 Notebook berukuran 12,5 cm x 14,5 cm ini memiliki background merah. 

Terdapat ikon gurita Keikotako berwarna putih dan tulisan “I’m Keikotako Holic” 

di tengahnya. 

 Notebook yang dibuat dengan cetak digital dan jilid hardcover pada 

sampulnya, dan dilaminasi glossy ini digunakan sebagai merchandise dengan nilai 

tukar 20 sticker pada kupon promosi penjualan Keikotako. 

4.1.2.9.3. Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Notebook ini dibuat menggunakan aplikasi CorelDraw X5 dengan cara 

membuat bidang persegi berukuran 12,5 cm x 14,5 cm berwarna merah. 

Kemudian gambar ikon gurita berwarna putih diletakkan di bagian tengah sampul 

dan ditambahkan tulisan “I’m Keikotako Holic”. 

 Desain dicetak pada kertas sticker dan dilaminasi glossy. Kemudian 

ditempelkan pada notebook dan dijilid dengan teknik hardcover. 

b. Aspek Estetis 

 Background yang digunakan dalam pembuatan notebook adalah warna 

merah karena merupakan warna dominan Keikotako. Ikon gurita Keikotako yang 

berwarna putih ini menjadi daya tarik utama yang menggambarkan Keikotako. 

Prinsip keseimbangan yang terjadi adalah keseimbangan simetris karena semua 

unsur diletakkan tepat rata di tengah. 
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c. Aspek Pesan 

 Notebook ini merupakan bagian dari merchandise yang dapat digunakan 

sebagai award bagi konsumen setia Keikotako yang telah mengumpulkan sticker 

dengan jumlah 20 poin. Pesan yang terkandung dalam pesan ini adalah pesan 

emosional, karena menampilkan personifikasi sosok ikon gurita Keikotako 

dengan tampilan yang unik. Harapannya saat pelanggan menggunakan notebook 

ini, akan menjadi media promosi berjalan yang bisa meningkatkan brand 

awareness Keikotako. 

4.1.2.10. Mug 

 

Gambar 4.57. Merchandise Mug 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.2.10.1.   Spesifikasi Karya  

 Judul : Pin Keikotako 

 Media : Sablon pada mug 

 Ukuran : Diameter 9 cm tinggi 10 cm 

 Tahun : 2014 
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4.1.2.10.2.   Deskripsi Karya 

 Mug dengan diameter 9 cm dan tinggi 10 cm ini terbuat dari keramik. 

Terdapat dua macam desain, yaitu ikon gurita berwarna merah dan tulisan “I’m 

Keikotako Holic” dan lingkaran yang berisi ikon gurita berprofesi dengan tulisan 

“Hai, kawan! Siapapun kita, tetaplah berjiwa muda!” 

 Pin ini dibuat dengan teknik sablon pada mug putih dan digunakan sebagai 

merchandise dengan nilai tukar 30 sticker pada kupon promosi penjualan 

Keikotako. 

4.1.2.10.3.   Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Desain mug ini dibuat menggunakan aplikasi CorelDraw X5 dengan cara 

membuat membuat persegi panjang berukuran 18 x 8 cm. Kemudian gambar ikon 

gurita diletakkan pada mug putih. Pada ikon gurita yang berwarna mrah 

ditambahkan tulisan “I’m Keikotako Holic”. Dan pada desain ikon gurita 

berprofesi diambahkan tulisan “Hai, kawan! Siapapun kita, tetaplah berjiwa 

muda!” Selain itu dibawahnya ditambahkan logo Keikotako berwarna merah. 

b. Aspek Estetis 

 Ikon gurita Keikotako menjadi daya tarik utama yang menggambarkan 

Keikotako. Prinsip keseimbangan yang terjadi adalah keseimbangan simetris 

karena semua unsur diletakkan tepat rata di tengah.  Dominasi terletak pada ikon 

gurita Keikotako yang diletakkan di tengah. Elemen teks berfungsi sebagai 

elemen pendukung dalam desain mug ini. 
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c. Aspek Pesan 

 Mug merupakan bagian dari merchandise yang dapat digunakan sebagai 

award bagi konsumen setia Keikotako yang telah mengumpulkan sticker dengan 

jumlah 30 poin. Pesan yang terkandung dalam pesan ini adalah pesan emosional, 

karena menampilkan personifikasi sosok ikon gurita Keikotako dengan tampilan 

yang unik. Harapannya saat pelanggan menggunakan mug ini, akan menjadi 

media promosi berjalan yang bisa meningkatkan brand awareness Keikotako. 

4.1.2.11.  Kaos 

 

Gambar 4.58. Merchandise Kaos 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.2.11.1.   Spesifikasi Karya  

 Judul : Kaos Keikotako 

 Media : Sablon pada kaos cotton combat 

 Ukuran : M dan L 

 Tahun : 2014 
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4.1.2.11.2.   Deskripsi Karya 

 Kaos yang digunakan adalah kaos model ragland yang berwarna putih, 

dan berwarna merah pada lengannya. Kaos ini terdapat dua macam ukuran yaitu 

M dan L. Terdapat ikon gurita berwarna merah dan tulisan “I’m Keikotako Holic” 

yang terletak di bagian tengah kaos. 

 Kaos ini dibuat dengan teknik sablon pada kaos ragland putih dengan 

lengan merah dan digunakan sebagai merchandise dengan nilai tukar 40 sticker 

pada kupon promosi penjualan Keikotako. 

4.1.2.11.3.   Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Desain kaos ini dibuat menggunakan aplikasi CorelDraw X5. Gambar ikon 

gurita berwarna merah diletakkan di tengah. Lalu ditambahkan tulisan “I’m 

Keikotako Holic” di atas dan di bawah ikon gurita merah. Tulisan menggunakan 

jenis font Brush Stroke. 

b. Aspek Estetis 

 Ikon gurita Keikotako menjadi daya tarik utama yang menggambarkan 

Keikotako. Prinsip keseimbangan yang terjadi adalah keseimbangan simetris 

karena semua unsur diletakkan tepat rata di tengah.  Dominasi terletak pada ikon 

gurita Keikotako yang diletakkan di tengah. Elemen teks berfungsi sebagai 

pemberi informasi Keikotako dalam desain kaos ini. 
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c. Aspek Pesan 

 Kaos merupakan bagian dari merchandise yang dapat digunakan sebagai 

award bagi konsumen setia Keikotako yang telah mengumpulkan sticker dengan 

jumlah 40 poin. Pesan yang terkandung dalam pesan ini adalah pesan emosional, 

karena menampilkan personifikasi sosok ikon gurita Keikotako dengan tampilan 

yang unik. Harapannya saat pelanggan menggunakan kaos ini, akan menjadi 

media promosi berjalan yang bisa meningkatkan brand awareness Keikotako. 

4.1.3. Hubungan Masyarakat 

4.1.3.1.  Kartu Nama 

 

Gambar 4.59. Kartu Nama 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2013) 

4.1.3.1.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Kartu Nama Keikotako 

 Media : Cetak digital pada kertas ivory 260 gsm laminasi dove 

 Ukuran : 9 x 5,5 cm 

 Tahun : 2014 
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4.1.3.1.2.   Deskripsi Karya 

 Kartu nama berbentuk persegi panjang dengan ukuran 9 x 5,5 cm. Kartu 

nama tersebut dicetak digital bolak-balik. Sisi depan kartu nama yang berorientasi 

landscape terdiri dari logo, tag line, nama, nomor handphone, email. Sedangkan 

bagian belakang yang berorientasi portrait terdiri dari logo dan media sosial. 

Kartu nama tersebut berwarna kuning. Terdapat bentuk persegi panjang lengkung 

berwarna merah dan jingga yang diulang di bagian kiri dan membagi kartu nama 

menjadi dua bagian. 

4.1.3.1.3.  Analisis Karya 

a. Aspek Teknis 

 Desain kartu nama ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan 

software Corel Draw X5. Kartu nama berukuran 9 x 5,5 cm. Bagian depannya 

diposisikan landscape dengan background kuning dan dibagi dua oleh elemen 

persegi panjang yang membagi dua kartu nama. Desain kartu nama ini dibuat 

dengan proses sebagai berikut : 

1) Sketsa hitam putih kartu nama dibuat di software Adobe 

Photoshop CS 3, dengan bantuan tablet pen. 

2) File baru dibuat dengan ukuran 9 x 5,5 cm, resolusi 300 dpi. 

File tersebut memiliki background berwarna kuning dan diberi 

elemen persegi panjang berlengkung berwarna merah dan 

jingga yang diletakkan berselang seling dan membagi halaman 

kartu nama menjadi dua bagian. 
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3) Pada sisi depan, logo Keikotako ditambahkan pada bagian kiri 

atas kartu nama, di atas elemen berwarna merah dan jingga 

berseling. 

4) Identitas pemilik kartu nama dicantumkan di kanan bawah, 

meliputi : nama, nomor hand phone, dan email pemegang kartu 

nama dengan menggunakan font Berlin Sans FB yang berwarna 

hitam. Pada nomor hand phone dan email ukurannya lebih 

kecil 

5) Pada sisi belakang kartu nama, dibuat berorientasi portrait. 

Terdapat logo Keikotako di atas elemen berwarna merah dan 

jingga berseling diletakkan di bagian bawah. 

6) Di bagian atas, pada background warna kuning, diletakkan 

informasi mengenai media sosial Keikotako. 

7) Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan 

diekspor ke dalam format .jpeg dan .tiff. 

b. Aspek Estetis 

 
Gambar 4.60. Info Grafis Kartu Nama Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2013) 
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 Desain kartu nama tersebut memiliki background warna kuning dengan 

elemen persegi panjang dengan lengkung yang berwarna merah dan jingga. Objek 

yang dominan pada bagian depan kartu nama adalah logo Keikotako (gambar 1), 

sub-dominannya adalah identitas pemilik kartu (gambar 2). Sedangkan pada 

bagian belakang yang menjadi objek dominannya adalah logo Keikotako (gambar 

1) dan sub-dominannya adalah informasi media sosial (gambar 3). Ranking visual 

lainnya dapat dilihat pada gambar 4.60. 

 Bodytext pada karya ini adalah identitas personal pemilik kartu, sedangkan 

signature-nya adalah identitas perusahaan. Unsur garis bisa didapatkan pada 

bagian depan kartu nama, yaitu pada elemen persegei panjang berwarna merah 

dan jingga yang membagi dua ruang pada kartu nama. Keseimbangan simetris ada 

dalam karya ini, karena meskipun tulisan pada karya ini rata kiri semua tetapi 

tetap menimbulkan kesan simetris. Terdapat kesatuan dalam karya ini yang 

disebabkan keserasian unsur-unsurnya. 

c. Aspek Pesan 

 Kartu nama ini berfungsi untuk menginformasikan identitas personal 

pemiliknya dan perusahaannya saat bertemu customer, bekerja sama dengan pihak 

lain, dan sebagainya. Konsep desainnya minimalis, dengan warna yang merah 

yang melambangkan warna khas Keikotako. 
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4.1.3.2.  Kop Surat 

 

Gambar 4.61. Desain kop surat Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2013) 

4.1.3.2.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Kop Surat Keikotako 

 Media : Cetak offset pada HVS 80 gsm 

 Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4) 

 Tahun : 2014 

4.1.3.2.2.  Deskripsi Karya 

 Desain kop surat dicetak pada kertas HVS 80 gsm berukuran 21 x 29,7 

cm. Kop surat tersebut dominan berwarna putih. Pada bagian tengah atas terdapat 

logo dan tag line. Di bawahnya terdapat alamat gerai Keikotako, nomor telepon, 
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dan alamat email. Sedangkan di bagian bawah terdapat informasi mengenai media 

sosial Keikotako, yaitu twitter, facebook, dan website. 

4.1.3.2.3.  Analisis Karya 

a. Aspek Teknis 

 Desain kop surat ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan 

software Corel Draw X5. Kop surat berukuran potrait 21 x 29,7 cm. Desain kop 

surat ini dibuat dengan proses sebagai berikut : 

1) File baru dibuat dengan ukuran 21 x 29,7 cm dan resolusi 300 

dpi. File tersebut memiliki background putih. 

2) File tersebut memiliki background berwarna putih dan diberi 

elemen persegi panjang berlengkung berwarna merah dan 

jingga yang diletakkan berselang seling menjadi header and 

footer kop surat. 

3) Pada bagian atas kop terdapat logo Keikotako yang diletakkan 

di bagian tengah. Dan di bawahnya terdapat informasi alamat 

gerai Keikotako, nomor telepon, dan email yang ditulis 

menggunakan jenis font Berlin Sans FB berwarna putih. 

4) Di bagian bawah diletakkan informasi mengenai tiga media 

sosial Keikotako, yaitu twitter, facebook, dan websitenya. Font 

yang digunakan adalah Berlin Sans FB berwarna putih dan 

ukurannya lebih kecil. 

5) Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan 

diekspor ke dalam format .jpeg dan .tiff. 
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b. Aspek Estetis 

   

 Gambar 4.62. Info Grafis Kop Surat Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Desain kop surat tersebut memiliki didominasi putih. Unsur-unsur lainnya 

berwarna merah dan jingga, yang merupakan paduan warna hangat. Objek yang 

dominan adalah logo Keikotako di bagian atas tengah sebagai header (gambar 1). 

Sedangkan sub-dominannya adalah signature di bawah logo Keikotako (gambar 

2) yang berisi tentang alamat gerai Keikotako, nomor telepon, dan email. Di 

bagian bawah terdapat informasi tentang tiga media sosial Keikotako (gambar 3). 

Ranking visual lainnya dapat dilihat pada gambar 4.62. 

 Terdapat keseimbangan simetris pada karya ini, karena logo Keikotako 

diletakkan di atas rata tengah. Unsur-unsur lainnya pun diletakkan rata tengah. 

Kesatuan dalam karya ini yang dibangun oleh kesamaan fungsi dari unsur-

unsurnya. 
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c. Aspek Pesan 

 Kop surat ini digunakan untuk kepentingan surat menyurat dengan rekan 

bisnis. Selain itu juga digunakan untuk keperluan menulis lainnya. Stationary ini 

cukup sederhana, hanya menampilkan logo, alamat, nomor telepon, website, dan 

media sosial saja. Selebihnya adalah ruang kosong yang digunakan untuk menulis 

isi surat. 

4.1.3.3.  Amplop Surat 

 

Gambar 4.63. Desain Amplop Surat Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.3.3.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Amplop Surat Keikotako 

 Media : Cetak offset pada HVS 90 gsm 

 Ukuran : 22 x 11 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.3.3.2.  Deskripsi Karya 

 Desain amplop surat dicetak pada kertas HVS 80 gsm berukuran 22 x 11 

cm. Amplop surat tersebut dominan berwarna putih. Pada bagian tengah atas 

terdapat logo dan tag line. Di bawahnya terdapat alamat gerai Keikotako, nomor 
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telepon, dan alamat email. Dan di bagian bawahnyadengan ukuran tulisan yang 

lebih kecil terdapat informasi mengenai media sosial Keikotako, yaitu twitter, 

facebook, dan website. 

4.1.3.3.3. Analisis Karya 

a. Aspek Teknis 

 Desain amplop ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan 

software Corel Draw X5. Kop surat berukuran potrait 22 x 11 cm. Desain 

ampolop surat ini dibuat dengan proses sebagai berikut : 

1) File baru dibuat dengan ukuran 22 x 11 cm, resolusi 300 dpi. 

File tersebut memiliki background putih. 

2) File tersebut memiliki background berwarna putih dan diberi 

elemen persegi panjang berlengkung berwarna merah dan 

jingga yang diletakkan berselang seling menjadi header and 

footer kop surat. 

3) Pada bagian atas tengah header dari amplop terdapat logo 

Keikotako yang diletakkan di bagian tengah. Dan di bawahnya 

terdapat informasi alamat gerai Keikotako, nomor telepon, dan 

email yang ditulis menggunakan jenis font Berlin Sans FB 

berwarna putih. 

4) Di bawah alamat diletakkan informasi mengenai tiga media 

sosial Keikotako, yaitu twitter, facebook, dan websitenya. Font 

yang digunakan adalah Berlin Sans FB berwarna putih dan 

ukurannya lebih kecil. 
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5) Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan 

diekspor ke dalam format .jpeg dan .tiff. 

b. Aspek Estetis 

 
 Gambar 4.64. Info Grafis Amplop Surat Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Desain amplop surat tersebut memiliki didominasi putih. Unsur-unsur 

lainnya berwarna merah dan jingga, yang merupakan paduan warna hangat. Objek 

yang dominan adalah logo Keikotako di bagian atas tengah (gambar 1). 

Sedangkan sub-dominannya adalah signature di bawah logo Keikotako (gambar 

2) yang berisi tentang alamat gerai Keikotako, nomor telepon, dan email. Sub-

ordinatnya adalah informasi tentang tiga media sosial Keikotako (gambar 3). 

Ranking visual lainnya dapat dilihat pada gambar 4.64. 

 Terdapat keseimbangan simetris pada karya ini, karena logo Keikotako 

diletakkan di atas rata tengah. Unsur-unsur lainnya pun diletakkan rata tengah. 

Kesatuan dalam karya ini yang dibangun oleh kesamaan fungsi dari unsur-

unsurnya 

c. Aspek Pesan 

 Amplop surat ini digunakan untuk kepentingan surat menyurat dengan 

rekan bisnis. Amplop ini digunakan untuk membungkus surat yang telah ditulis 
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pada kertas dengan kop surat Keikotako. Stationary ini cukup sederhana, hanya 

menampilkan logo, alamat, nomor telepon, website, dan media sosial saja. 

Selebihnya adalah ruang kosong yang digunakan untuk menulis tujuan 

pengiriman surat dan identitas pengirim surat. 

4.1.3.4.  Bolpoin 

 

Gambar 4.65. Bolpoin Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.3.4.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Bolpoin Keikotako 

 Media : Cetak offset pada CTS 90 gsm 

 Ukuran : Diameter 0,5 cm dan panjang 14,2 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.3.4.2.  Deskripsi Karya 

 Desain bolpoin sebagai stationary ini dicetak pada kertas CTS 80 gsm 

dengan tiap desain berukuran 8 cm x 2,5 cm yang nantinya akan dimasukkan ke 
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dalam badan bolpoin dengan diameter 0,5 cm dan panjang 14,2 cm. Desain 

bolpoin tersebut dominan berwarna merah dan jingga yang berselang seling. Pada 

bagian tengah atas terdapat logo dan tag line. 

4.1.3.4.3. Analisis Karya 

a. Aspek Teknis 

 Desain bolpoin ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan 

software Corel Draw X5. Desain bolpoin berukuran 8 cm x 2,5 cm. Desain 

bolpoin ini dibuat dengan proses sebagai berikut : 

1)  File baru dibuat dengan ukuran 8 cm x 2,5 cm, resolusi 300 

dpi.  

2) File tersebut memiliki background berwarna merah dan jingga 

yang diletakkan berselang seling memenuhi kertas. 

3) Pada bagian tengah terdapat logo Keikotako yang diletakkan di 

bagian tengah beserta tagline dan pita wwarna kuning. 

4) Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan 

diekspor ke dalam format .jpeg dan .tiff. 

5) Desain bolpoin nantinya akan dimasukkan ke dalam badan 

bolpoin dengan diameter 0,5 cm dan panjang 14,2 cm. 

b. Aspek Estetis 

 Desain bolpoin tersebut memiliki background dua warna, yaitu merah dan 

jingga. Warna background teresebut terbentuk oleh obyek berbentuk persegi 
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panjang dengan lengkung di bagian kanan yang diletakkan berselang seling. 

Objek yang dominan adalah logo Keikotako di bagian tengah.  

 

Gambar 4.66. Desain bolpoin Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Terdapat prinsip irama, yaitu perulangan yang terjadi pada background 

desain. keseimbangan asimetris pada karya ini. Kesatuan dalam karya ini yang 

dibangun oleh kesamaan fungsi dari unsur-unsurnya. 

c. Aspek Pesan 

 Bolpoin ini digunakan untuk kepentingan tulis menulis dalam kegiatan 

yang ada di perusahaan. Bolpoin ini nantinya akan digunakan oleh seluruh 

pegawai Keikotako dalam urusan perusahaan, seperti mencatat pesanan, menulis 

nota, dan sebagainya. Stationary ini cukup sederhana, hanya menampilkan logo, 

dari Keikotako saja. Harapannya, saat memakai bolpoin ini dapat menjadi 

keseragaman stationary yang digunakan oleh pihak Keikotako sebagai media 

hubungan masyarakat. 
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4.1.3.5.  Buku Nota 

 

Gambar 4.67. Buku nota Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.3.5.1. Spesifikasi Karya  

Judul : NotaKeikotako 

Media : Cetak offset 3 ply pada HVS 70 gram 

Ukuran : 16,5 cm x 10,5 cm 

Tahun : 2014 

4.1.3.5.2.  Deskripsi Karya 

 Buku nota sebagai stationary ini dicetak pada kertas HVS 70 gram dengan 

ukuran seperempat folio atau 16,5 cm x 10,5 cm. Desain nota tersebut dominan 

berwarna hitam yang akan dicetak 3 ply. 

4.1.3.5.3. Analisis Karya 

a. Aspek Teknis 

 Desain buku nota ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan 

software Corel Draw X5. Desain buku nota berukuran 16,5 cm x 10,5 cm ini 

dibuat dengan proses sebagai berikut : 
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1)  File baru dibuat dengan ukuran seperempta folio atau 16,5 cm 

x 10,5 cm, resolusi 300 dpi.  

2) File tersebut memiliki background berwarna putih, atau tidak 

berwarna. 

3) Pada bagian kiri atas diletakkan ikon gurita Keikotako dan di 

sebelahnya terdapat logo tipografi Keikotako dengan tagline di 

bawahnya. 

4) Di bawah tagline terdapat alamat gerai Keikotako yang dibuat 

dengan jenis font Berlin Sans FB berwarna hitam. 

5) Di kanan atas terdapat keterangan tempat, dan terdapat titik 

titik untuk menuliskan nama konsumen yang melakukan 

transaksi. Dan dibawahnya diletakkan tempat untuk 

menuliskan nomor nota. 

6) Di bagian tengah terdapat empat kolom dengan keterangan 

banyaknya barang, nama barang, harga, dan jumlah yang 

berwarna putih dengan background berwarna hitam pada 

kolom. 

7) Di bagian bawah kanan terdapat kolom yang bertuliskan total 

dari transaksi yang dilakukan. 

8) Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan 

diekspor ke dalam format .jpeg dan .tiff. 
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b. Aspek Estetis 

 Desain buku nota tersebut memiliki warna hitam di semua elemen teks. 

Warna background adalah putih, atau tidak berwarna karena akan dicetak pada 

kertas HVS dan kertas karbon berwarna. Objek yang dominan adalah ikon gurita 

dan logo Keikotako di bagian kiri atas. Sub dominannya terletak pada informasi 

alamat gerai Keikotako.  

 
Gambar 4.68. Info Grafis Desain Nota Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Prinsip keseimbangan asimetris terjadi pada karya ini, karena unsur-

unsurnya ada yang diletakkan rata kiri, kanan, dan tengah. Dominasi terletak pada 

logo Keikotako dan informasi gerainya (gambar 1). Sub-dominan terletak pada 

kolom untuk mengisi nota (gambar 2) dan sub-ordinatnya terletak pada 

keterangan untuk mengisi tanggal pembuatan nota (gambar 3). Kesatuan dalam 

karya ini yang dibangun oleh kesamaan fungsi dari unsur-unsurnya 

c. Aspek Pesan 

 Desain nota ini nantinya akan dicetak 3 ply dan akan digunakan untuk 

kepentingan menuliskan nota atau bukti transaksi dalam kegiatan yang ada di 
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perusahaan. Nota akan digunakan dalam kegitaan penjualan produk pada gerai 

Keikotak. Stationary ini cukup sederhana, hanya menampilkan logo, ikon dan 

alamat gerai dari Keikotako saja. Harapannya, saat diberi nota ini, konsumen 

dapat mempercayai bahwa nota yang diberikan adalah nota resmi Keikotako 

sebagai media hubungan masyarakat. 

4.1.3.6.  Sticker 

 

Gambar 4.69. Sticker Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

4.1.3.6.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Sticker Keikotako 

 Media : Cetak offset pada kertas sticker mirrorcoat 

 Ukuran : 5 cm x 5 cm 

 Tahun : 2014 
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4.1.3.6.2.  Deskripsi Karya 

 Sticker yang memiliki enam desain di setiap eventnya sebagai media 

penyebaran hubungan masyarakat ini dicetak pada kertas sticker dengan ukuran 5 

cm x 5 cm tiap desainnya. Setiap desain mengambil tema dari event yang sedang 

berlangsung. 

4.1.3.6.3. Analisis Karya 

a. Aspek Teknis 

 Desain sticker ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan software 

Corel Draw X5. Desain buku nota berukuran 5 cm x 5 cm ini dibuat dengan 

proses sebagai berikut : 

1)  File baru dibuat dengan ukuran 5 cm x 5 cm, dengan resolusi 

300 dpi.  

2) File tersebut memiliki background berwarna sesuai dengan 

tema event yang sedang berlangsung. 

 

Gambar 4.70. Desain sticker enam musim Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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3) Pada sticker utama memiliki background warna merah yang di 

dalamnya diletakkan ikon gurita Keikotako berwarna putih dan 

tulisan “I’m Keikotako Holic” dengan jenis font Brush Stroke 

berwarna putih. 

4) Pada sticker tahun baru memiliki background warna merah 

yang di dalamnya diletakkan ikon gurita Keikotako yang 

sedang meniup terompet tahun baru. Dan juga terdapat logo 

Keikotako di bagian kiri kemasan. Pada bagian bawah terdapat 

tulisan “Happy New Year”.  

5) Pada sticker event Jepang memiliki background warna merah 

muda yang di dalamnya diletakkan vektor bunga sakura dan 

ikon gurita Keikotako yang sedang membawa takoyaki di 

bagian tengah.  

6) Pada sticker Idul Fitri memiliki background warna putih 

dengan ornament warna coklat di dalamnya. Terdapat vektor 

berbentuk belah ketupat berwarna coklat muda di tengah. 

Dengan pita coklat di bagian tengahnya dan tulisan “Selamat 

Idul Fitri”. Logo Keikotako diletakkan di bagian atas tengah. 

Dua ikon gurita Keikotako yang sedang memakai baju muslim 

diletakkan di sisi kanan dan kiri.  

7) Pada sticker hari Pahlawan memiliki background warna putih 

yang di dalamnya diletakkan kelima ikon gurita Keikotako 

dengan berbagai profesi yang diletakkan melingkar di dalam 
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lingkaran berwarna biru. Pada bagian atas lingkaran terdapat 

tulisan “Hai kawan!” dan di bagian bawah terdapat tulisan 

“Siapapun kita, tetaplah berjiwa muda”. Di bagian bawah 

terdapat logo Keikotako yang berwarna merah tanpa pita 

kuning. 

8) Pada sticker hari Pahlawan memiliki background warna putih 

yang diberi frame dengan motif kotak-kotak berwarna merah 

dan hijau. Di bagian tengah terdapat verktor pohon cemara 

dengan pola kotak-kotak merah hijau, dan di depanya 

diletakkan ikon gurita Keikotako yang menyerupai Santa Klaus 

yang sedang membawa karung warna merah. Di bagian kanan 

terdapat tulisan “Merry Christmas” dengan warna gradasi 

kuning ke putih. Pada bagian atas terdapat logo Keikotako yang 

berwarna merah dengan pita kuning. 

9) Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan 

diekspor ke dalam format .jpeg dan .tiff. 

b. Aspek Estetis 

 Desain buku nota tersebut memiliki warna background yang disesuaikan 

dengan tema event yang sedang berlangsung. Pada sticker utama, event Jepang, 

hari Idul Fitri, hari Pahlawan, dan Natal menggunakan prinsip keseimbangan 

simetris karena banyak obyek yang diletakkan rata tengah.  

 Pada desain sticker tahun baru terkesan lebih dinamis karena terjadi 

keseimbangan asimetris, karena semua unsur tidak diletakkan rata tengah. 
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Kesatuan dalam karya ini yang dibangun oleh kesamaan fungsi dari unsur-

unsurnya 

c. Aspek Pesan 

 Desain sticker ini nantinya akan dicetak pada kertas sticker mirrorcoat 

dengan ukuran 5 cm x 5 cm tiap desainnya dan akan diberikan secara gratis 

kepada konsumen. Sticker ini aan diberikan saat proses jual beli yang dilakukan di 

gerai Keikotako dan akan dibagiakan sesuai dengan tema event-event yang sedang 

berlangsung. Harapannya, saat sticker ini ditempelkan, dapat menambah nilai 

brand awareness dari Keikotako sendiri. 

4.1.3.7.  Uniform 

 

Gambar 4.71. Desain Uniform Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.3.7.1. Spesifikasi Karya  

Judul : Uniform Keikotako 

Media : Bordir pada celemek dengan dan ikat kepala kain drill  

Ukuran : Panjang 80 cm dan lebar 50 cm. 

Tahun : 2014 

4.1.3.7.2.  Deskripsi Karya 

 Uniform yang digunakan adalah celemek dan ikat kepala yang digunakan 

sebagai seragam penjual produk. Desain dibuat berwarna merah agar 

menunjukkan warna khas Keikotako. Celemek dan ikat kepala dipilih untuk 

digunakan sebagai seragam untuk menunjukkan identitas Keikotako. 

4.1.3.7.3. Analisis Karya 

a. Aspek Teknis 

 Desain uniform ini dibuat dengan software Corel Draw X5. Desain 

dresscode ini dibuat dengan proses sebagai berikut : 

1) Sketsa hitam putih dibuat secara manual di selembar kertas. 

2)  File baru dibuat dengan dengan resolusi 300 dpi.  

3) Desain celemek dibuat dengan dasar warna merah yang 

berukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm yang nantinya dijahit 

dengan bahan kain drill dan diberi lis dengan menggunakan 

bisban berwarna jingga. 

4) Logo keikotako dengan pita kuning diletakkan di bagian tengah 

celemek. 
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5) Logo Keikotako berwarna kuning akan diaplikasikan pada ikat 

kepala berukuran panjang 75 cm dan lebar 5 cm. 

 

Gambar 4.72. Desain bordir yang akan diaplikasikan pada uniform Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

6) Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan 

diekspor ke dalam format .jpeg dan .tiff. 

7) Desain dibawa ke toko bordir untuk dibordirkan pada celemek 

dan ikat kepala yang sudah dijahitkan. 

b. Aspek Estetis 

 Desain celemek memiliki background pita berwarna kuning yang akan 

diaplikasikan di bagian tengah celemek. Pada ikat kepala menggunakan logo 

Keikotako dengan taglinenya yang berwarna kuning. Prinsip keseimbangan 

simetris digunakan, karena banyak obyek yang diletakkan rata tengah. Warna 

yang digunakan adalah warna-warna khas Keikotako, yaitu merah, jingga, dan 

kuning. 

c. Aspek Pesan 

 Desain uniform ini nantinya akan dibordir pada celemek berukuran 

panjang 80 cm dan lebar 50 cm yang nantinya dijahit dengan bahan kain drill dan 
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diberi lis dengan menggunakan bisban berwarna jingga. Dan untuk logo 

Keikotako berwarna kuning akan dibordir pada ikat kepala berukuran panjang 75 

cm dan lebar 5 cm. 

 Uniform ini berfungsi sebagai seragam yang digunakan oleh karyawan 

Keikotako, sehingga dapat menampilkan identitas resmi yang khas dari 

Keikotako. 

4.1.4. Pemasaran Langsung 

4.1.4.1. Desain booth 

 

. Gambar 4.73. Desain booth Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.4.1.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Desain booth Keikotako 

 Media : Particel board 

 Ukuran : 150 cm x 120 cm dan tinggi 200 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.4.1.2.  Deskripsi Karya 

 Desain booth yang digunakan sebagai media pemasaran langsung ini 

berukuran 150 cm x 120 cm dan tinggi 200 cm yang terbuat dari mebel kayu 

partikel. Booth ini nantinya akan diletakkan di lokasi gerai Keikotako dan akan 

digunakan untuk tempat melakukan kegiatan memasak produk Keikotako dan 

melakukan penjualan secara langsung. 

4.1.4.1.3.  Analisis Karya 

a. Aspek Teknis 

  Desain booth ini dibuat dengan proses sebagai berikut : 

1) Sketsa hitam putih dibuat manual pada kertas HVS dengan 

skala 1:10. 

2) Desain booth dibuat menyudut pada bagian kanan, dan terbagi 

menjadi dua bagian. Bagian panjang untuk memasak takoyaki 

dan okonomiyaki dan bagian lebar yang digunakan untuk 

memasak edamame dan laci untuk meletakkan kemasan. 
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Gambar 4.74. Sketsa desain booth Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

3) Pada bagian atas ditampilkan logo Keikotako dengan 

background pita kuning di sisi depan dan samping. 

4) Di atap sisi depan terdapat menu produk Keikotako yang dapat 

dipesan secara langsung oleh konsumen. Desain menu akan 

ditempelkan ada tirai bambu. 
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5) Pada  sisi depan yang digunakan untuk memasak takoyaki dan 

okonomiyaki terdapat ruang untuk diletakkan kompor dengan 

dua tungku. 

6) Di bagian kiri terdapat tempat untuk meletakkan bumbu yang 

digunakan untuk memasak produk dan tempat untuk 

meletakkan alat-alat yang digunakan untuk memasak. 

7) Pada bagian depan terdapat akrilik bening untuk membatasi 

meja untuk memasak produk dan meja saji. 

8) Di depan tempat alat memasak terdapat tempat untuk 

meletakkan leaflet yang dapat diambil oleh pengunjung. 

9) Di sisi samping, terdapat lima buah flag chain yang 

ditempelkan dengan tali pada bagian atap. 

10) Terdapat ruang kosong untuk meletakkan kompor untuk 

memasak edamame, dan pancinya. 

11) Di bagian pojok, terdapat laci dua pintu yang digunakan untuk 

menyimpan kemasan, dan benda lainnya. 

12) Terapat meja saji yang dapat dilepas saat meringkasnya dengan 

menggunakan engsel. 

13) Pada meja bagian depan desainnya berwarna merah berselang 

seling dengan jingga. Dan juga terdapat ikon gurita Keikotako 

di bagian kanan. 

14) Pada sisi dalam terdapat laci berukuran 40 cm x 15 cm di 

bagian atas dan laci berukuran 40 cm x 47,5 di bagian bawah 
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yang dapat digunakan untuk menyimpan persediaan bahan-

bahan membuat produk. 

15) Desain yang sudah jadi dibuat model 3 dimensinya dengan 

menggunakan software Blender. 

b. Aspek Estetis 

 Desain booth ini memiliki warna background merah dan jingga yang 

berselang seling dan ikon gurita Keikotako diletakkan di bagian kanan meja 

booth. Objek yang dominan adalah menu dan flag chain yang diletakkan di atap 

booth. Sub dominannya terletak pada logo Keikotako di bagian atap. Selain 

sebagai periklanan, flag chain dapat menjadi dekorasi untuk booth. 

 Perpaduan warna yang digunakan dalam desain booth ini adalah warna 

panas, yaitu merah dan jingga yang dibuat dengan prinsip irama perulangan, 

berselang seling pada seluruh sisi booth. Kesatuan dalam karya ini yang dibangun 

oleh kesamaan fungsi dari unsur-unsurnya. 

c. Aspek Pesan 

 Desain booth ini nantinya akan digunakan sebagai media pemasaran 

langsung yang dilakukan di lokasi gerai Keikotako di foodcourt Sri Ratu Pemuda 

lantai 1. Booth digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan membuat 

produk secara langsung dan melakukan transaksi jual beli di tempat. Peremajaan 

desain booth diperlukan karena booth yang dipakai saat ini masih memiliki 

kekurangan dalam fungsinya, yaitu kurangnya tempat untuk memasak edamame. 
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 Booth ini menyampaikan informasi letak gerai Keikotako dengan warna 

nya dan logonya yang khas, sehingga konsumen dapat langsung mengetahui letak 

gerai Keikotako tersebut 

4.1.4.2.  Desain Menu 

 
Gambar 4.75. Desain Menu Takoyaki Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 

Gambar 4.76. Desain Menu Okonomiyaki Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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Gambar 4.77. Desain Menu Edamame Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.4.2.1. Spesifikasi Karya  

 Judul : Desain Menu produk Keikotako 

 Media : Cetak offset pada kertas ivory 260 gsm 

 Ukuran : 30 cm x 30 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.4.2.2.  Deskripsi Karya 

 Desain menu yang berfungsi sebagai media pemasaran langsung ini 

dicetak pada kertas ivory 260 gsm dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Desain nota 

tersebut dominan berwarna putih dengan ornament Keikotako yang terdiri dari 

tiga desain, yaitu untuk menu takoyaki, okonomiyaki, dan edamame. 

 Desain menu ini nantinya akan ditempelkan pada tiga buah tirai bambu 

dan akan ditempelkan pada atap booth. Desain menu ini memiliki keterkaitan 

dengan desain template website, karena desain yang sama diterapkan pada 

halaman produk website. 



218 
 

 
 

4.1.4.2.3. Analisis Karya 

a. Aspek Teknis 

 Desain menu ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan software 

Corel Draw X5. Desain menu produk berukuran 30 cm x 30 cm ini dibuat dengan 

proses sebagai berikut : 

1)  File baru dibuat dengan ukuran 30 x 30 cm dengan resolusi 

300 dpi.  

2) Background yang dipakai adalah warna putih dengan ornament 

ikon gurita Keikotako yang diulang di sepanjang halaman. 

3) Meletakkan foto produk di bagian kanan bawah. 

4) Judul jenis produk diletakkan rata kiri di bagian atas dengan 

jenis font Brush Stroke berwarna merah. 

5) Meletakkan pilihan rasa yang digambarkan dengan vektor pada 

lingakran berwarna merah dan kuning dengan rata kiri, di 

sebelah foto produk. 

6) Informasi tentang menu spesial diletakkan di bagian kanan 

atas, dan extra topping diletakkan di bagian bawah. 

7) Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan 

diekspor ke dalam format .jpeg dan .tiff. 

b. Aspek Estetis 

 Desain menu tersebut memiliki background putih yang dihiasi dengan 

ornamen ikon gurita Keikotako berwarna ungu transparan. Objek yang dominan 

adalah foto produk Keikotako di bagian kanan bawah yang menunjukkan jenis 
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menu. Sub dominannya terletak pada informasi pilihan rasa dan harga produk. 

Sub-ordinatnya terletak pada informasi extra topping.  

 
Gambar 4.78. Info Grafis Desain Menu Edamame Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Prinsip keseimbangan asimetris terjadi pada karya ini, karena unsur-

unsurnya ada yang diletakkan rata kiri, kanan, dan tengah. Dominasinya terletak 

pada logo Keikotako (gambar 1) dan jenis menu (gambar 2), sub-dominan nya 

terletak pada daftar pilihan rasa dan harga produk (gambar 3) dan foto menu 

makanan (gambar 4). Kesatuan dalam karya ini yang dibangun oleh kesamaan 

fungsi dari unsur-unsurnya. 

 Tema young and free terdapat pada ikon-ikon vektorisasi dari rasa isian 

produk dan ekspresi wajah yang ditambahkan pada foto edamame pada menu 

edamame. Selain itu juga terdapat pada perpaduan warna merah dan jingga yang 

menginterpretasikan semangat muda. 

c. Aspek Pesan 

 Desain menu ini nantinya akan dicetak pada kertas ivory 260 gsm dan 

ditempelkan pada tirai bambu dan ditempelkan pada atap sisi depan booth. Menu 
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produk ini digunakan untuk konsumen memilih jenis produk secara langsung di 

lokasi gerai booth. Sehingga penjual tidak perlu menghampiri konsumen untuk 

menyerahkan menu. 

 Jenis daya tarik rasional dan emosional digunakan dalam karya ini, karena 

menampilkan foto produk yang sebenarnya, namun menampilkan pilihan rasa 

produk dengan vektor yang dapat mempengaruhi emosional konsumen untuk 

membeli produk. 

4.1.4.2.4. Placement 

 Desain menu ini akan ditempelkan pada tirai bambu dan ditempelkan pada 

atap sisi depan booth Keikotako. 

 

Gambar 4.79. Placement desain menu pada booth Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.4.3.  Leaflet  

 

Gambar 4.80. Desain Leaflet Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

4.1.4.3.1.  Spesifikasi Karya  

 Judul : Desain Leaflet Keikotako 

 Media : Cetak digital pada kertas CTS 150 gsm 

 Ukuran : 10,5 cm x 14,5 cm 

 Tahun : 2014 

4.1.4.3.2.  Deskripsi Karya 

 Desain leaflet berukuran 10,5 cm x 14,5 cm ini merupakan media 

pemasaran langsung yang akan disebarkan kepada masyarakat dan diletakkan di 

tempat leaflet  pada booth. 

 Pada halaman depan leaflet ini terdapat background dengan warna gradasi 

putih ke kuning yang diberi hiasan awan putih di bagian atas. Di bagian atas 

tengah terdapat logo Keikotako. 
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 Di bawah logo terdapat bodytext yang berisi informasi singkat produk 

Keikotako. Di bawahnya, terdapat foto produk takoyaki, okonomiyaki, dan 

edamame. Di bagian tengah terdapat ikon gurita Keikotako dan terapat lingkaran-

lingkaran kecil berisi pilihan rasa. Dan di bagian bawah terdapat pilihan extra 

topping yang dapat ditambahkan. Pada halaman belakang, terdapat informasi 

mengenai kegiatan promosi penjualan yang sedang berlangsung dengan 

background berwarna gradasi kuning ke jingga. 

 Desain yang sama yang berisi kegiatan promosi penjualan pada leaflet ini 

juga digunakan pada halaman promo desain template website. Sehingga saling 

memiliki keterkaitan satu sama lain. 

4.1.4.3.3.  Analisis Karya  

a. Aspek Teknik 

 Berikut adalah tahap dalam pembuatan leaflet Keikotako: 

1) Membuat background berwarna gradasi putih ke kuning pada 

sisi depan yang berukuran 10,5 cm x 14,5 cm. 

2) Meletakkan logo di bagian tengah atas. 

3) Meletakkan produk Keikotako pada sisi kanan, kiri dan bawah. 

4) Meletakkan ikon gurita di bagian tengah antara dua foto 

produk. 

5) Terdapat lingkaran kecil dengan berbagai pilihan rasa yang 

dapat dipilih 

6) Meletakkan informasi extra topping dan alamat gerai 

Keikotako di bagian kanan bawah. 
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7) Pada sisi belakang dibuat background berwarna gradasi kuning 

ke jingga. 

8) Ikon gurita Keikotako diletakkan di bagian kiri atas, kemudian 

di sebelah kanannya diberi callout berwarna merah dengan 

tulisan “PROMO!” di dalamnya. Jenis font dari tulisan ini 

adalah Berlin Sans FB. 

9) Di sebelah kanan gambar ikon gurita terdapat tulisan 

“Dapatkan hadiah menarik setiap pembelian 10 porsi!” dengan 

jenis font Berlin Sans FB berwarna putih dengan outline merah 

yang di letakkan dengan berbagai derajat kemiringan. 

1) Terdapat gambar kupon Keikotako di bagian kiri. Kupon ini 

dilengkapi gambar sticker di atasnya dengan panah yang 

menunjukkan agar sticker ditempel di tempat yang disediakan 

pada kupon yang diberikan setiap pembelian produk. 

2) Di sebelah kanan kupon terdapat gambar merchandise yang 

bisa didapatkan apabila menukarkan sticker sesuai dengan nilai 

tukar merchandise nya. 

3) Di bagian bawah diletakkan informasi tentang kerjasama 

dengan Keikotako. Jenis font yang digunakan adalah  Berlin 

Sans FB. Dan di bagian kanan bawah terdapat kotak putih 

berisikan informasi media sosial Keikotako. 

4) Desain yang sudah jadi diexport ke dalam format .jpeg dan .tiff 
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b. Aspek Estetis 

 Leaflet ini mengadung berbagai unsur di dalamnya. Unsur-unsur desain 

yang ada dalam karya ini adalah background gradasai putih ke kuning pada sisi 

depan dan gradasi kuning ke jingga pada sisi belakang yang diberi header and 

footer di bagian atas dan bawah halaman, yang berfungsi untuk membuat frame 

dan sebagai batas dari halaman. Frame ini terbentuk dari prinsip irama, yaitu 

perulangan bentuk persegi panjang dengan lengkung yang diulang berselang 

seling warna merah dan jingga. 

 Halaman depan memberikan informasi kepada konsumen tentang produk 

Keikotako dengan menampilkan foto produk dan berbagai macam rasanya. Pada 

halaman belakang memuat tentang kegiatan promosi penjualan yang sedang 

diadakan oleh Keikotako, yaitu penukaran poin pada kupon. Terdapat gambar 

ikon gurita Keikotako yang sedang memegang tulisan “Kumpulkan stickernya!”di 

kiri atas. Di bawahnya terdapat gambar kupon dengan tempat untuk menempelkan 

stickernya. Juga terdapat gambar sticker yang didapatkan setiap pembelian satu 

produk Keikotako.  
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 Gambar 4.81. Desain Leaflet Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 Dominasi terletak pada foto produk Keikotako. Sub-dominannya terletak 

pada gambar kupon Keikotako dan gambar merchandise. Sub-ordinatnya terletak 

pada bodytext yang ada. Ranking visual lainnya dapat dilihat pada gambar 4.81. 

 Prinsip keseimbangan yang digunakan pada karya ini adalah 

keseimbangan menyebar. Hal ini ditunjukkan oleh semua elemen dalam halaman 

ini diletakkan menyebar memenuhi halaman leaflet. Unsur-unsurnya diletakkan 

hingga tercipta keseimbangan yang dinamis. Terdapat kesatuan pada warna, 

bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang ditata dengan seimbang. 

c. Aspek Pesan 

 Leaflet  ini merupakan media pemasaran langsung yang mengandung 

pesan informatif tentang produk yang dijual oleh Keikotako dan pesan bantuan 

aktivitas lain yaitu kegiatan promosi penjualan yang sedang diadakan oleh 

Keikotako, berupa penukaran poin melalui sticker yang ditempelkan pada kupon. 
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Gambar kupon menjadi daya tarik utama untuk menunjukkan instruksi untuk 

mendapatkan merchandise, yaitu dengan cara menempelkan sticker dan 

menukarkannya dengan merchandise pilihan. Sehingga daya tarik yang digunakan 

adalah daya tarik rasional, karena menampilkan foto kupon yang sesungguhnya. 

Selain itu juga terdapat keterangan tentang customer online di bagian footer. 

4.1.4.3.4.  Placement  

 Leaflet ini akan diletakkan di bagian depan booth, sehingga dapat 

mendukung fungsi bagian-bagian dari booth, yaitu penjualan langsung. 

 
Gambar 4.82. Placement leaflet pada booth Keikotako 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

4.2. Analisis IMC 

4.2.1. Analisis Periklanan 

 Dalam strategi pemasaran, iklan mengambil peran yang paling banyak. 

Hal ini ditunjukkan pada jenis media komunikasi visual yang paling beragam, 

yaitu iklan pada media cetak seperti surat kabar, tabloid, billboard, x-banner, flag 

chain, kemasan, dan desain template website. 



227 
 

 
 

 Penggunaan iklan media cetak dinilai efisien untuk mencapai audiensi 

dalam jumlah besar. Iklan yang dirancang memiliki fungsi untuk memperkenalkan 

produk Keikotako kepada masyarakat Semarang. Dengan membuat iklan lima seri 

diharapkan dapat mempengaruhi pembaca media cetak dengan tampilan 

produknya yang unik dan banyak pilihan rasa.  

 Terdapat keterkaitan antara iklan media cetak dan iklan billboard, yaitu 

pada tema dan konsep iklan yang sama, yaitu menampilkan konsep young and 

free yang ditunjukkan oleh personifikasi takoyaki yang mewakili rasa dari 

isiannya.  Pesan yang disampaikan bersifat informatif, menampilkan produk yang 

masih belum banyak dikenal masyarakat luas. 

 Penggunaan x-banner dan flagchain saling mendukung sebagai in-store 

media yang akan dipasang pada lokasi penjualan produk Keikotako, yaitu pada 

booth. Fungsi dari in-store media selain sebagai hiasan atau dekorasi gerai juga 

dapat berperan dalam kegiatan promosi. 

 Keterpaduan juga dapat dilihat dari kesamaan pesan yang disampaikan, 

tidak hanya pada strategi periklanan, namun pada elemen IMC lainnya. Seperti 

kesamaan pesan yang disampaikan oleh x-banner, leaflet, dan halaman promo 

pada desain template website yang menginformasikan adanya program promosi 

penjualan yang dilakukan oleh Keikotako, yaitu pengumpulan poin pada kupon. 

 Pada kemasan dan kupon memiliki konsep desain yang sama, yaitu new 

seasons new look, yang menampilkan desain yang baru pada setiap hari besar. 

Terdapat keterkaitan antara keduanya dari waktu penggunaannya yang 

disesuaikan dengan event yang sedang berlangsung. Tidak hanya pada kemasan 
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dank upon, pada desain sticker juga memiliki konsep desain dan waktu 

penggunaan yang serupa. 

4.2.2. Promosi Penjualan 

 Promosi merupakan elemen atau bagian dari pemasaran yang digunakan 

untuk berkomunikasi pada konsumen. Program promosi penjualan memiliki porsi 

yang cukup besar dalam kegiatan IMC karena promosi penjualan digunakan untuk 

menarik konsumen dengan insentif yang ditawarkan oleh produk Keikotako, hal 

ini dapat dilihat dari program promosi penjualan yang dilakukan oleh Keikotako, 

yaitu program pengumpulan poin sticker pada kupon.  

 Penggunaan kupon, sticker kupon, dan merchandise saling mendukung, 

hal ini dapat dilihat dari sticker sebagai penanda poin yang diperoleh oleh 

konsumen yang menandakan bukti pembelian produk Keikotako dan merchandise 

yang diberikan sebagai award atas pencapaian poin yang telah dikumpulkan oleh 

pelanggan setia. 

 Informasi program promosi penjualan ini juga disebarluaskan melalui 

media komunikasi pemasaran terpadu yang lain, sperti leaflet, x-banner, dan pada 

halaman promo yang dimuat pada website Keikotako. 

4.3.3.  Hubungan Masyarakat 

 Humas memiliki kaitan erat dengan opini publik, komunikasi, dan 

merupakan fungsi manajemen. Humas digunakan untuk menunjukkan identitas 

dan loyalitas Keikotako melalui stationary set, sticker, dan uniform. 
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 Penggunaan seluruh media saling mendukung dalam startegi pemasaran 

Keikotako. Stationary set digunakan dalam kegiatan penjualan dan kemitraan 

Keikotako dengan instansi, perusahaan atau organisasi lain dan konsumen. Desain 

pada stationary set yang menampilkan karakteristik dari Keikotako dapat menjadi 

ciri khas identitas Keikotako. 

 Sticker yang mempunyai fungsi komunikasi dan dapat diberikan kepada 

siapapun secara gratis memiliki keterkaitan konsep seperti pada kemasan dan 

kupon, yaitu new seasons new look yang memberikan perhatian khusus pada 

masyarakat, terutama konsumen agar menciptakan loyalitasnya terhadap produk 

Keikotako. 

 Seperti halnya stationary set, uniform berfungsi sebagai pembentuk 

identitas Keikotako. Hal ini dapat dilihat dari warna khas Keikotako yang 

digunakan pada uniform. Penggunaan uniform ini memiliki keterpaduan dengan 

media komunikasi lainnya seperti booth, x-banner, dan lain-lain dilihat dari desain 

yang senada. 

4.4.4. Pemasaran Langsung 

 Pemasaran langsung adalah instrumen pemasaran yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan atau pelanggan. Booth, 

menu, dan leaflet merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung kegiatan 

pemasaran. 

 Penggunaan menu sebagai katalog yang menampilkan daftar produk 

berikut dengan harganya dapat mempermudah konsumen untuk memilih produk 
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yang akan dibelinya. Terdapat keterkaitan antara desain menu dengan halaman 

produk pada desain template website, yaitu pada desain yang serupa. 

 Leaflet yang berisi tentang program promosi penjualan Keikotako ini juga 

mengampilkan produk apa saja yang dijual Keikotako dengan keunikannya pada 

keanekaragaman rasanya. Keterpaduan dapat dilihat pada pesan yang disampaikan 

leaflet, x-banner, dan halaman promo pada website.  

 Penggunaan menu dan leaflet dipengaruhi oleh adanya booth sebagai gerai 

penjualan produk Keikotako, karena kedua media tersebut didisplay pada booth. 

Keduanya mendukung fungsi dari booth, dilihat dari desainnya yang 

menunjukkan identitas Keioktako. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Implementasi IMC pada karya komunikasi visual yang dirancang sebagai 

media pendukung strategi pemasaran Keikotako antara lain: iklan pada media 

cetak seperti surat kabar, tabloid, billboard, x-banner, flag chain, kemasan, desain 

template website, kupon, merchandise, stationary set, sticker, desain uniform, 

desain booth, desain menu, dan leaflet. Semua karya yang dipilih mengusung 

tema young and free dengan tagline iklan “Banyak rasa yang bisa kamu coba”. 

Konsep new season new look ditampilkan pada desain kemasan, kupon, dan 

sticker.  

Pembuatan karya komunikasi visual berbasis IMC tersebut berfungsi 

untuk meningkatkan brand awareness Keikotako di mata konsumen, sehingga 

dapat mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk ini. Ciri khas pada 

IMC adalah merancang berbagai media yang merupakan bagian dari bauran 

komunikasi pemasaran terpadu yaitu dalam bentuk periklanan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. 

Pada perancangan periklanan (advertising) terdapat tema besar, yaitu 

young and free yang terlihat pada pemilihan warna yang cenderung cerah dan 

pemilihan jenis font dengan tingkat keterbacaan yang mudah dan kontras. Objek 

takoyaki yang ditampilkan pada setiap iklan menjadi karakter utama pada iklan. 

Pesan yang disampaikan bersifat informatif dan persuasif. 
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Pada perancangan promosi penjualan menerapkan konsep new seasons 

new look seperti pada kupon yang memiliki keterkaitan desain dengan kemasan. 

Pada merchandise fungsinya sebagai award atau insentif yang diberikan pada 

konsumen memiliki desain yang sederhana, namun tetap menampilkan identitas 

Keiotako. Pesan yang disampaikan adalah pesan bantuan aktivitas lain dan 

informatif. 

Pada perancangan hubungan masyarakat, warna merah, kuning, dan jingga 

menjadi warna yang selalu digunakan pada desain stationary set, sticker, dan  

uniform. Hal ini bertujuan untuk membentuk identitas Keikotako yang kuat dan 

mudah diingat oleh pelanggan. Pada stationary set, media yang dipilih adalah 

kartu nama, kertas surat, amplop, notebook, bolpoin, dan nota. 

Pada perancangan pemasaran langsung semua media berhubungan dengan 

kegiatan komunikasi langsung dengan konsumen. Pada booth dirancang khusus 

sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya dalam kegiatan penjualan produk, seperti 

ruang yang disediakan untuk tempat memasak produk, penyajian produk, dan 

tempat penyimpanan bahan dan kemasan. Pada desain menu, ditampilkan 

vektorisasi dari rasa dalam isian takoyaki. Menu ditampilkan pada booth agar 

pembeli dapat dengan mudah memilih pesanannya. Pada leaflet yang diletakkan di 

bagian depan booth memberikan pesan informatif dan persuasif yang 

menginformasikan tentang produk dan kegiatan promosi penjualan. 

Perancangan seluruh media komunikasi visual saling memiliki 

keterpaduan dari segi fungsi dan desain. Sebagian besar memiliki warna yang 

cerah dan beragam namun tidak meninggalkan warna identitas Keikotako, yaitu 
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merah. Pesan yang terkadung dalam sebagian besar media komunikasi visual 

adalah pesan informatif dan persuasif yang berfungsi memberikan informasi 

tentang produk Keikotako kepada masyarakat dan mempengaruhi masyarakat 

untuk membeli produknya. 

Dalam proses merancang, penulis menemukan  sejumlah kendala seperti 

kesulitan mendapatkan informasi tentang budgeting yang dilakukan oleh 

Keikotako, kesulitan menemukan bahan media, dan sebagainya. Solusi yang 

dilakukan adalah dengan melakukan survey ke percetakan dan lokasi penjualan 

produk Keikotako. 

Perancangan ini menghasilkan karya komunikasi visual yang diharapkan 

dapat  meningkatan jumlah konsumen Keikotako. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil perancangan karya komunikasi visual Keikotako ini 

diharapkan dapat meningkatkan brand awareness dari Keikotako. 

5.2 Saran 

Bagi penulis diharapkan karya komunikasi visual dapat digunakan sebagai 

portofolio untuk menjalin kerjasama dengan instansi ataupun perusahaan, 

sehingga karya desain komunikasi visual yang dihasilkan lebih bermanfaat dan 

tepat guna. 

Bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual dan sebagai calon desainer 

diperlukan strategi tepat untuk dapat merancang sebuah strategi komunikasi 

pemasaran terpadu yang efektif. Pada perancangan karya komunikasi visual IMC 

ini penulis menemukan bahwa saat kesulitan memperoleh informasi tentang 

anggaran biaya bahan media, maka penulis melakukan survey pada percetakan. 
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Penulis berharap pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Semarang agar mampu 

menciptakan sebuah karya desain yang memiliki nilai fungsi di kehidupan nyata, 

serta memiliki ketepatgunaan. 

Bagi pembaca umum, dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan 

Tugas Akhir dan dapat menjadi informasi bagaimana proses perancangan karya 

komunikasi pemasaran terpadu sebuah UMKM yang sedang berkembang. 

Bagi Keikotako, diharapkan perancangan implementasi karya IMC ini 

dapat direalisasikan, sehingga mampu meningkatkan brand awareness dan 

memperkenalkan produknya dalam skala yang lebih luas. Diharapkan Keikotako 

juga dapat bekerja tidak hanya dalam pembuatan karya IMC, namun juga dalam 

mengelola dan meningkatkan kualitas brand. Pada budgeting kemasan (halaman 

69-60), penulis berharap dapat dijadikan pertimbangan bagi Keikotako untuk 

menentukan anggaran strategi pemasaran, dan untuk budgeting media lain dapat 

diperhitungkan lebih lanjut. 
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