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SARI 
 

Lelina Mestika Sari 2015. Redesain Identitas Perusahaan CV. Setia Karya 

Mandiri di Kabupaten Batang. Proyek Studi, Jurusan Seni Rupa. Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Rahina Nugrahani, S.Sn, 

M.Ds. 

Kata Kunci : Redesain, Identitas Perusahaan, CV. Setia Karya Mandiri, 

Perusahaan Konstruksi. 

Setiap usaha memerlukan ciri khas perusahaan agar bisa bersaing, dan 

identitas perusahaan dalam bentuk identitas visual adalah hal yang penting. Salah 

satu perusahaan jasa konstruksi yang sedang berkembang saat ini adalah CV Setia 

Karya Mandiri, perusahaan ini tetap harus memiliki citra atau identitas yang 

khusus di mata kliennya. Pada kondisi CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten 

Batang kegiatan meredesain sesuai dengan alasan promotion growth, hal ini 

dikarenakan keinginan dari pemilik perusahaan untuk mengembangkan usahanya 

menjadi lebih besar. Selain itu CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang 

ingin mengembangkan usahanya dengan landasan kepercayaan dengan citra yang 

sederhana sehingga masyarakat mudah mengingat perusahaan ini. Adanya 

harapan tersebut sehingga kegiatan redesain dirasa perlu dilakukan untuk tahap 

awal mengembangkan usahanya.   

Tahap proses berkarya dengan urutan proses mempelajari brief design, 

evaluasi dan analisis perusahaan, perancangan, pengembangan kreatif, 

implementasi (distribusi media, placement media dan budgetting), revisi dan 

penyempurnaan desain, pencetakan dan penyajian karya desain. 

Redesain identitas perusahaan ini menggunakan software CorelDraw X4 

untuk mengolah desain yang berbasis vector, serta Adobe Photoshop CS3 untuk 

mengolah dan mengedit gambar atau foto dalam bentuk bitmap.   

Hasil Redesain logo diaplikasikan ke dalam berbagai jenis, ukuran dan 

media sebagai pendukung identitas perusahaan meliputi: stationary, seragam 

perusahaan, merchandise dan leaflet. Pada media stationary media yang 

digunakan antara lain : kop surat, amplop, kartu nama, lebel dan tempat cd, map, 

kwitansi, note book, stempel, bolpoin. Pada seragam karyawan media yang 

digunakan adalah kemeja, kaos dan name tag. Sedangkan pada media 

merchandise media yang digunakan adalah : kaos, jam dinding, mug, gantungan 

kunci, topi. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi visual bersifat 

informatif dengan konsep desain simpel tanpa mengabaikan aspek estetisnya.  

 Identitas perusahaan dalam bentuk identitas visual adalah hal yang penting 

dalam sebuah perusahaan. Pada proses redesain identitas perusahaan bagi CV. 

Setia Karya Mandiri, telah dibuat desain logo baru dan karya-karya pendukung 

identitas perusahaan yang tepat guna dan sesuai kebutuhan. Redesain logo 

bertujuan untuk membangun citra yang lama agar menjadi lebih baik, selain itu 

bagi perusaahan diharapkan dapat menggunakan identitas baru ini sehingga dapat 

meningkatkan citra perusahaan menjadi lebih baik di mata khalayak umum. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.7 Alasan Pemilihan Tema  

Perkembangan dunia bisnis masa sekarang menuntut para pebisnis untuk 

saling berkompetisi secara ketat. Para pebisnis saling berlomba memperbaiki serta 

meningkatkan kinerja perusahaanya. Hal ini dilakukan demi mempertahankan 

sebuah produk dan meningkatkan angka penjualan. Demi mewujudkan tujuan 

tersebut para pebisnis tak segan-segan mengeluarkan banyak biaya untuk 

melakukan berbagai kegiatan promosi, melalui periklanan maupun alat-alat 

komunikasi pemasaran lainnya seperti humas, pemasaran langsung, penjualan 

personal, dan promosi penjualan dalam memasarkan produknya. 

Setiap usaha memerlukan ciri khas perusahaan agar bisa bersaing, dan 

identitas perusahaan dalam bentuk identitas visual adalah hal yang penting. Salah 

satu perusahaan jasa konstruksi yang sedang berkembang saat ini adalah CV. 

Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang yang berdiri sejak tahun 2009, yang 

didirikan oleh Bapak Setiawan, ST. Meskipun terbilang baru di dunia jasa 

konstruksi tapi perusahaan ini sudah berpengalaman dalam bidangnya, hal ini 

dapat terbukti dengan adanya kontrak kerja di luar Kabupaten Batang, seperti di 

Demak, Pemalang, Kudus, Solo. Pola kegiatan kerja CV. Setia Karya Mandiri di 

Kabupaten Batang memperoleh kontrak kerja melalui PL (Penunjukan Langsung) 

yang dilakukan oleh asosiasi. Kontrak kerja yang didapat dari asosiasi biasanya 

berupa kontrak kerja dengan berbagai departemen pemerintahan khusus wilayah 
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Kabupaten Batang. Sedangkan kontrak kerja untuk luar wilayah Kabupaten 

Batang didapat melalui lelang atau melalui kerja sama dengan kontraktor lain.  

Perusahaan ini memiliki sepak terjang dan jaringan informasi kerja yang 

luas sehingga bisa mendapatkan kontrak kerja di beberapa kota di luar Kabupaten 

Batang. Selain itu perusahaan ini juga mengatur segala kegiatannya dengan baik 

dan profesional agar mendapatkan hasil yang yang memuaskan dan mendapat 

kepercayaan dari kliennya. Faktor kepercayaan dari klien ini yang selalu 

diutamakan. 

Selama ini perusahaan ini tetap memiliki beberapa media promosi seperti 

brosur dan blog. Dengan adanya media promosi yang minim dan adanya asumsi 

bahwa promosi bukan kegiatan utama, CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten 

Batang tetap harus memiliki citra atau identitas yang khusus di mata kliennya, hal 

ini bertujuan sebagai pembeda di antara jasa konstruksi lainnya. Menurut Fishel 

(2003: 48) disebutkan bahwa ada lima alasan perusahaan perlu melakukan 

kegiatan meredesain yaitu repositioning, modernizing, manging change, 

promotion growth, starting over.  

Pada kondisi CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang kegiatan 

meredesain sesuai dengan alasan promotion growth, hal ini dikarenakan keinginan 

dari pemilik perusahaan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 

Perusahaan ini ingin lebih dikenal oleh masyarakat seperti PT. Adhi Karya dan 

PT. Wijaya, perusahaan tersebut adalah dua contoh perusahaan konstruksi 

terkemuka di Indonesia, dua perusahaan ini sudah sangat dikenal masyarakat 

dengan hanya melihat logonya saja sudah dapat diketahui perusahaan mana yang 
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mengerjakan suatu kegiatan konstruksi. Selain itu CV. Setia Karya Mandiri di 

Kabupaten Batang ingin mengembangkan usahanya dengan landasan kepercayaan 

dengan citra yang sederhana sehingga masyarakat mudah mengingat perusahaan 

ini. Adanya harapan tersebut sehingga kegiatan redesain dirasa perlu dilakukan 

untuk tahap awal mengembangkan usahanya.  

Pada dasarnya CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang telah 

memiliki identitas perusahaan tetapi masih sangat sederhana dan tidak 

mencerminkan citra serta belum aktif menunjang identitas perusahaan. Selain itu 

pengaplikasan logo yang telah dimiliki tidak konsisten, letak ketidakkonsistenan 

terdapat pada pemilihan jenis font dan warna yang dipakai. Oleh karena itu 

redesain identitas perusahaan dirasa perlu untuk menjaga citra perusahaan di mata 

klien, dan juga dapat memberikan citra yang baik pula bagi calon klien.   

       

 

Redesain identitas perusahaan yang dimiliki oleh CV. Setia Karya Mandiri 

di Kabupaten Batang diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang positif 

bagi perusahaan. Kepercayaan klien menjadi hal penting yang diangkat, di mana 

hal ini menjadi visi yang diusung perusahaan tersebut dapat semakin terealisasi. 

Gambar 1.1 Perbedaan Penerapan Logo 

Sumber : Dokumen Penulis 2014 
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Selain memberikan citra yang baik, tetapi juga mampu menggambarkan jiwa, visi 

dan misi dari perusahaan. Karakter, sifat, dan nilai dasar dari perusahaan dapat 

tersampaikan melalui identitas visual. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah redesain 

identitas perusahaan yang memiliki ciri khas, komunikatif dan unik sesuai dengan 

citra dan visi misi perusahaan agar perusahaan ini dapat menunjukkan 

integritasnya.  

1.8 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Perusahaan dapat dikenal atau dibedakan dengan perusahaan lain melalui 

identitas perusahaan. CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang memiliki 

identitas visual yang masih sederhana, dan belum diaplikasikan secara maksimal. 

Identitas perusahaan harus diciptakan melalui suatu rancangan desain khusus yang 

meliputi hal-hal unik atau khas tentang perusahaan.  

Identitas visual suatu perusahaan merepresentasikan nama sebuah 

perusahaan, bergerak di bidang apakah perusahaan tersebut, apakah visi dan misi 

dari perusahaan tersebut, bagaimanakah karakter, sifat, dan nilai dasar dari para 

pekerjanya, siapakah target pasarnya. Identitas perusahaan juga merupakan suatu 

alat promosi yang sangat efektif dan aktif. Walaupun kampanye untuk suatu iklan 

produk berakhir, namun identitas tetap dipakai sampai bertahun-tahun. Hal ini 

dikarenakan identitas perusahaan mempunyai pemicu visual yang kuat, karena 

dapat memicu respon terhadap suatu produk atau perusahaan. Hal-hal tersebut 

merupakan kriteria identitas perusahaan yang efektif.  

Ruang lingkup perancangan identitas perusahaan untuk CV Setia Karya 

Mandiri difokuskan pada perancangan logo serta aplikasinya. Logo diaplikasikan 
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pada beberapa karya yang nantinya berfungsi sebagai penyatuan identitas 

sehingga ketika beberapa karya tersebut muncul di masyarakat, masyarakat akan 

langsung mengetahui bahwa karya-karya tersebut milik CV. Setia Karya Mandiri. 

Cenadi (1999: 77-78) menyebutkan bahwa ada tujuh aplikasi identitas perusahaan 

yang sering digunakan yaitu bussines stationary, advertising, poster, brosur, 

katalog, signage system, gedung perusahaan, laporan tahunan, bulletin 

perusahaan, kendaraan perusahaan.  

Pemilihan media didasarkan pada kebutuhan dari perusahaan tersebut, 

untuk mengetahui apa saja kebutuhan dari sebuah perusahaan langkah awal yang 

dilakukan adalah melakukan kegiatan riset, setelah adanya kegiatan riset dapat 

dilakukan analisis kebutuhan yang nantinya menghasilkan rumusan tentang 

kebutuhan dari CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang sehingga dapat 

menghasilkan desain yang tepat guna sesuai harapan yang diingikan perusahaan.  

1.9 Riset / Brief Design 

Riset/ brief design merupakan kegiatan untuk lebih mengenal perusahaan 

dari berbagai sisi, hal ini dilakukan guna memperoleh data dan informasi yang 

dapat membantu dalam pembuatan karya.  

1.9.1 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan untuk lebih mengetahui perusahaan secara 

mendetail. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pemilik 

dan karyawan CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang di Kabupaten 

Batang. 
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1.1 Tabel Wawancara 

No Tanggal Narasumber Materi yang ditanyakan 

1 11 Januari 2014 Bpk. Setiawan - Profil perusahaan meliputi: 

sejarah berdiri perusahaan, 

jenis bidang usaha yang 

dijalankan, proses kegiatan 

kerja, struktur organisasi. 

2 18 April 2014  Bpk. Setiawan - Filosofi Logo yang telah 

dimiliki oleh CV. Setia 

Karya Mandiri di 

Kabupaten Batang 

- Media promosi yang telah 

dimiliki. 

3 21 Juni 2014 Bpk. Setiawan - Konsultasi tentang redesain 

logo meliputi bentuk logo 

serta warna. 

4 29 Desember 2015 Bpk. Setiawan - Konsultasi  desain karya 

stationary, merchandise, 

dan public relation. 

 

1.9.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen maupun catatan-catatan yang tersimpan atau mendokumentasikan 

kejadian di lapangan menggunakan kamera. Kegiatan ini dilakukan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan untuk meredesain identitas 

peusahaan. Pada tahap 
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1.2 Tabel Dokumentasi 

No Tanggal Obyek yang Didokumentasi 

1 11 Januari 2014 - Kantor CV. Setia Karya 

Mandiri di Kabupaten Batang 

- Kegiatan para karyawan  

 

1.9.3 Studi Literatur 

Pada kegiatan Studi literatur ini dilakukan pencarian referensi teori yang 

relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat 

dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. 

Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori 

dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk melakukan redesain 

identitas perusahaan CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang. Untuk detail 

bahan pustaka yang digunakan dapat dilihat pada lampiran daftar pustaka. 

1.10Analisis Kabutuhan 

1.10.1 Analisis Target Audience 

Pada karya ini target audience yang ingin di capai cukup luas yaitu orang-

orang yang membutuhkan jasa konstruksi di dalam maupun diluar Kab. Batang. 

Oleh karena itu, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang umum dipakai 

yaitu bahasa Indonesia.  

Identifikasi audiens sasaran adalah dengan melakukan identifikasi pada 

pasar yang ingin dibidik, dengan kata lain melakukan segmentasi pasar dan 
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pembidikan pasar. Dalam cakupan target audience terdapat beberapa segmentasi 

pasar yaitu:  

1. Segmentasi Geografis : merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit 

geografis yang berbeda, misalnya wilayah, Negara, Negara bagian, propinsi, 

kota, dan kepulauan. Segmentasi ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten 

Batang, hal ini dikarenakan meskipun pekerjaan yang terkadang didapat di 

luar kota tetapi kantor utama tetap berada di Kabupaten Batang.  

2. Segmentasi Demografis : pengelompokan pasar berdasarkan variabel-variabel 

pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, usia, ukuran 

keluarga, siklus hidup keluarga, pekerjaan, agama, ras, generasi, 

kewarganegaraan, dan kelas sosial. Segmentasi demografis ditujukan kepada 

Pria - wanita usia 30-60 th, hal ini karena pada umumnya pada usia tersebut 

pengetahuan akan kebutuhan konstruksi sudah banyak dirasakan. 

3. Segmentasi Psikografis : mengelompokkan pasar dalam variabel gaya hidup, 

nilai, dan kepribadian. Dalam kondisi ini segmentasi psikografis didasarkan 

pada kebutuhan akan kegiatan konstruksi secara profesional.  

4. Segmentasi Behavioristik : membagi kelompok berdasarkan status pemakaian, 

kejadian, tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan 

sikap. Segmentasi ini didasarkan pada kebiasaan untuk melakukan kegiatan 

dengan praktis. Ketika seseorang membutuhkan jasa kosntruksi, orang 

tersebut tidak perlu repot-repot lagi untuk mengurus segala perlengkapan dan 

persiapan pada kegiatan konstruksi, orang tersebut dapat mempercayakan 

segala kegiatan konstruksi kepada jasa konstruksi yang dia pilih. 
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1.10.2 Klien 

Klien merupakan pengguna jasa bagi CV. Setia Karya Mandiri, dalam hal 

ini klien yang dimiliki perusahaan ini cukup beragam. Kliennya beberapa berasal 

dari institut pemerintahan, dinas pendidikan, badan usaha dan juga perseorangan. 

Pada klien yang berasal dari institut pemerintahan kegiatan konstruksi biasanya 

dilakukan pada renovasi gedung kantor, renovasi balai desa, pembuatan sarana-

prasarana umum (jalan kampung, balai olahraga, masjid, normalisasi sungai). 

Klien dinas pendidikan banyak melakukan kegiatan konstruksi pada gedung-

gedung sekolah. Badan usaha yang menjadi klien terdiri dari bank swasta dan 

koprasi simpan pinjam. Selain itu untuk klien perseorangan banyak datang untuk 

pembangunan rumah pribadi. Selain pembangunan atau renovasi juga ada 

kegiatan kontruksi lain yaitu seperti  pengurugan tanah.  

Para klien lebih memilih menggunakan jasa konstruksi karena 

pengerjaannya dilakukan mulai dari perencanaan (gambar kerja), pembiayaan, 

pembangunan dan pengawasan langsung oleh pemilik, bahkan jika di inginkan 

pembuatan interior juga dilakukan, sehingga pengerjaan lebih rinci dan klien 

dimudahkan dengan proses-proses tersebut. 

1.10.3 Analisis SWOT 

 Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk mengetahui 

kebutuhan dari CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang. Kegiatan 

menganalisis ini adalah untuk merumuskan apa saja kebutuhan dari perusahaan. 

Analisis SWOT tersebut meliputi analisis kekuatan (strenghts), kelemahan 

(weaknesses) peluang, (opportunities) serta ancaman (threats). 
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1.3 Tabel analisis SWOT CV. Setia Karya Mandiri di Kabupaten Batang 
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 Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat dirumuskan konsep resedain 

identitas perusahaan bagi CV. Setia Karya Mandiri di Kabupate Batang, media 

redesain identitas perusahaan yang dipilih adalah dengan meredesain logo yang 

telah dimiliki dan merancang media pengaplikasian logo yaitu stationary, public 

relation, laflet dan merchandise. Redesain logo dan perancangan media 

penunjangnya dengan pertimbangan, logo sebagai identitas utama dari sebuah 

perushaan perlu di redesain agar dapat memberikan kesan lebih baik bagi 

kliennya. Perancangan stationary berguna untuk mempermudah perusahaan dalam 

menjalin hubungan dengan rekan perusahan konstruksi lainya, selain itu dapat 

menjadi penunjang identitas perusahan sehingga ketika ada kegiatan antara 

perusahaan kontruksi atau pun dengan klien mereka langsung mengenali CV. 

Setia Karya Mandiri. Leaflet dirancang untuk memberikan informasi sekilas 

tentang perusahaan. Pada perancangan public relation untuk  menunjukkan 

keprofesionalitas para karyawan CV. Setia Karya Mandiri untuk mendapatkan 

kepercayaan dari klien, dan perancangan merchandise dibutuhkan sebagai 

kenang-kenangan atau bingkisan sekaligus pengingat akan perusahaan, sehingga 

klien akan selalu ingat dan diharapkan loyal terhadap CV. Setia Karya Mandiri.  

 Hasil analisis yang telah di sebutkan merupakan masalah yang nantinya 

dapat dikembangkan pada proyek studi ini sehingga dapat menghasilkan redesain 

identitas perusahaan guna meningkatkan citra serta mempertahankan eksistensi 

perusahaan di mata klien maupun rekan bisnis. 
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1.11Tujuan Perancangan 

Tujuan redesain identitas perusahaan pada Proyek Studi ini adalah untuk 

menghasilkan identitas perusahaan baru bagi CV. Setia Karya Mandiri di 

Kabupaten Batang sesuai dengan visi-misi perusahaan yang dapat diaplikasikan 

pada berbagai aset media komunikasi visual, seperti stationary, leaflet, seragam 

perusahaan dan merchandise  guna menguatkan citra sehingga perusahaan dapat 

berkembag menjadi lebih baik.   

1.12Manfaat perancangan 

1. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 

 Dapat memanfaatkan serta mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapat selama kuliah, selain itu juga sebagai sarana pembelajaran 

sebelum nantinya terjun langsung ke dunia kerja yang nyata. 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan alternatif desain identitas perusahaan bagi 

perusahaan yang nantinya bisa diterapkan pada berbagai aset media 

komunikasi visual, serta dapat lebih mengerti serta tentang pentingnya 

mengelola identitas perusahaan guna menguatkan citra perusahaan. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

 Memberikan masukan atau bahan pustaka yang nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dalam kajian yang relevan bagi 

mahasiswa, khususnya mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas 

Negeri Semarang. 
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LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1 Desain Komunikasi Visual 

2.1.1 Pengertian Desain Komunikasi Visual 

 Desain adalah suatu disiplin ilmu yang tidak hanya mencakup eksplorasi 

visual, tetapi terkait dan mencakup pula dengan aspek-aspek seperti kultural – 

sosial, filosofis, teknis dan bisnis. Aktifitasnya termasuk dalam desain grafis, 

desain industri, arsitektur, desain interior, desain, produk, dan profesi-profesi 

lainnya. Desain suatu studi yang bersifat disiplin silang karena kreatifitas dan 

evaluasi desain pada umumnya berdasarkan model dan pelajaran disiplin lainnya.  

 Safanayong (2006: 2) dalam bukunya menyatakan bahwa desain berasal 

dari kata designare (Latin) yang berarti : (1). To make preliminary sketches of,  

(2) To plan and carry out, esp. by artistic arrangement or in a skillful way, (3) To 

form (plans,etc) in the mind; contive, (4) To plan to do; purpose ; intend,  

 Selain itu desain berasal dari kata disegno (Italy), dessein (Fr) : (1) The art 

of making design or patterns, (2) The arrangement of parts, detail, form, color, 

etc so as to producean artistic unit, artistic invention. (3) A finished artistic work 

or decoration, (4) A plan; scheme; project, (5) A thing planned for or outcome 

aimed at. 

Studi desain secara luas dapat disempitkan  berfokus pada bentuk dan 

fungsi dasar pemikiran, kebutuhan, maksud dan tujuan kegunaan serta implikasi 

bentuk. Dengan lebih memahami fungsi bentuk, kita bisa lebih memahami 
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bagaimana bentuk dapat menghubungkan kita ke orang lain dan ke dunia. Bentuk 

memiliki banyak arti, sekitar 20 arti yang berbeda-beda, kebanyakan arti berakar 

pada kata latin, forma yang berasal dari kata Yunani yang berarti bentuk, struktur 

dan ide. Pada intinya bentuk adalah gabungan elemen-elemen visual dasar, yaitu 

ukuran, warna dan tekstur dan lebih dari pada sekedar shape. Tiap bentuk 

memiliki fungsi utama dan sejumlah fungsi tambahan. Fungsi-fungsi tersebut 

kadang jelas terkait pada bentuk tertentu, dalam bentuk dua dimensi, fungsi agak 

lebih abstrak dan sulit dikenal/tidak jelas.  

Menurut Kusrianto (2007: 10) kata komunikasi berasal dari bahasa Latin 

―communis‖ yang berarti ―common‖ yang berarti umum atau bersama. 

Komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan bahasa visual, unsur dasar 

bahasa visual (yang menjadikan kekuatan utama untuk menyapaikan pesan) 

adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan 

arti, makna dan pesan. Metodologi dalam desain komunikasi visual merupakan 

sebuah proses kreatif.  

Sadangkan menurut Safanayong (2006: 34) komunikasi manusia terdiri 

dari pertukaran simbol guna memahami dalam konteks sosial. Kode-kode 

komunikasi, sistem tanda dan bahas di pakai untuk melaksanakan proses ini. 

Dalam bidang komunikasi masa, desain komunikasi visual atau desain grafis 

berperan dalam hal-hal utama sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan 

visual, sebagai cara membagi-bagikan informasi  pelayanan kepada organisasi 

kehidupan publik dan sebagai cara mengiklankan produk dan pelayanan dalam 

kerangka sitem ekonomi. Komunikasi visual memiliki perbendaharaan kata 
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tersendiri, tata bahasa, syntax, komposisi dan makna. Selain itu komunikasi visual 

memiliki sejarah yang unik dan memiliki warisan yang lebih dulu dari pada 

bahasa tertulis.   

Menurut definisinya, Kusrianto (2007: 2) menjelaskan Desain Komunikasi 

Visual adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep 

komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan 

pesan 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. 

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan 

bahwa desain komunikasi visual merupakan sebuah disiplin ilmu yang berfokus 

pada bentuk, bentuk merupakan gabungan elemen visual dasar yang nantinya akan 

dikelola menggunakan bahasa komunikasi visual yang merupakan sebuah proses 

kreatif agar gagasan di dalamnya dapat di terima oleh khalayak umum.   

2.1.2 Fungsi Desain Komunikasi Visual 

 Desain komunikasi visual memiliki empat fungsi (Safanayong, 2006: 3) 

yaitu : 

1. Untuk memberi tahu dan memberi informasi (to inform), mencakup: 

menjelaskan, menerangkan dan mengenalkan. 

2. Untuk memberi penerangan (to enlight), mencakup: membuka pikiran dan 

menguraikan. 
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3. Untuk membujuk (to persuade), mencakup: menganjurkan (umumnya dalam 

periklanan), komponen-komponennya termasuk kepercayaan, logika dan daya 

tarik. 

4. Untuk melindungi (to protect), fungsi khusus untuk fungsi kemasan dan 

kantong belanja. 

Fungsi 1,2, dan 3 lebih saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan tergantung 

dari masalah yang dituju. 

 Sedangkan dalam jurnal Nirmana, Cenadi (1999: 4) menjelaskan bahwa 

desain komunikasi visual memiliki 3 fungsi dasar, yaitu : 

1. Desain Komunikasi Visual sebagai sarana identifikasi 

 Fungsi dasar yang utama dari desain komunikasi visual adalah sebagai sarana 

identifikasi. Identitas seseorang dapat mengatakan tentang siapa orang itu, atau 

dari mana asalnya. Demikian juga dengan suatu benda atau produk, jika 

mempunyai identitas akan dapat mencerminkan kualitas produk itu dan mudah 

dikenali, baik oleh produsennya maupun konsumennya. Kita akan lebih mudah 

membeli minyak goreng dengan menyebutkan merek X ukuran Y liter daripada 

hanya mengatakan membeli minyak goreng saja. Atau kita akan membeli minyak 

goreng merek X karena logonya berkesan bening, bersih, dan ―sehat‖. 

2. Desain Komunikasi Visual sebagai sarana informasi dan instruksi 

 Sebagai sarana informasi dan instruksi, desain komunikasi visual bertujuan 

menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain dalam petunjuk, 

arah, posisi dan skala; contohnya peta, diagram, simbol dan penunjuk arah. 

Informasi akan berguna apabila dikomunikasikan kepada orang yang tepat, pada 

waktu dan tempat yang tepat, dalam bentuk yang dapat dimengerti, dan 
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dipresentasikan secara logis dan konsisten. Simbol-simbol yang kita jumpai 

sehari-hari seperti tanda dan rambu lalu lintas, simbol-simbol di tempat-tempat 

umum seperti telepon umum, toilet, restoran dan lain-lain harus bersifat 

informatif dan komunikatif, dapat dibaca dan dimengerti oleh orang dari berbagai 

latar belakang dan kalangan. Inilah sekali lagi salah satu alasan mengapa desain 

komunikasi visual harus bersifat universal. 

3. Desain Komunikasi Visual sebagai sarana presentasi dan promosi 

 Tujuan dari desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi 

adalah untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian (atensi) dari mata 

(secara visual) dan membuat pesan tersebut dapat diingat; contohnya poster. 

Penggunaan gambar dan kata-kata yang diperlukan sangat sedikit, mempunyai 

satu makna dan mengesankan. Umumnya, untuk mencapai. 

2.1.3 Elemen-elemen dalam Desain Komunikasi Visual 

Elemen atau unsur merupakan bagian dari suatu karya desain, elemen-

elemen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Elemen-elemen seni visual 

tersusun dalam satu bentuk organisasi dasar prinsip-prinsip penyusunan atau 

prinsip-prinsip desain, dalam hal ini susunan tersebut sering kali dijadikan dasar 

pertimbangan atas suatu kritik seni. Seorang desainer, dengan nalar dan 

perasaannya, membangun emosinya. Secara bersamaan elemen-elemen itu dapat 

pula memancing berbagai sensasi. Menimbulkan persepsi yang merangsang, dan 

member sugesti, dan memperkaya imajinasi orang yang melihatnya.  

Tidak banyak desainer komunikasi visual yang sangat ―fasih‖ di setiap 

bidang komunikasi visual, tetapi kebanyakan mempunyai kemampuan untuk 
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bervisualisasi. Seorang desainer komunikasi visual harus mengenal elemen-

elemen ini. Menurut Cenadi (1999: 5) ada empat elemen-elemen dalam desain 

komunikasi visual yaitu : 

2.1.3.1 Tipografi 

Teks adalah bagian dari desain grafis yang sangat penting, oleh karena itu 

untuk menguasai desain perlu dipelajari pula tipografi, yaitu ilmu yang mepelajari 

segala sesuatu tengtang huruf cetak.  Tipografi digunakan sebagai metode untuk 

menerjemahkan kata-kata (lisan) ke dalam bentuk tulisan (visual). Selain itu 

fungsi dari bahasa visual ini adalah untuk mengkomunikasikan ide, cerita dan 

informasi melalui segala bentuk media, mulai dari label pakaian, tanda-tanda lalu 

lintas, poster, buku, surat kabar dan majalah.  

Menurut Nicholas Thirkell yang merupakan seorang tipographer, 

pekerjaan dalam tipografi dapat dibagi dalam dua bidang, tipografer dan desainer 

huruf (type designer). Seorang tipografer memerlukan sensitivitas dan 

kemampuan untuk memperhatikan detail, oleh karena itu seorang typografer harus 

mengerti bagaimana orang berpikir dan bereaksi terhadap suatu citra yang 

diungkapkan oleh huruf-huruf. Sedangkan seorang desainer huruf lebih 

memfokuskan untuk mendesain bentuk huruf yang baru. Saat ini, banyak diantara 

kita yang telah terbiasa untuk melakukan visualisasi serta membaca dan 

mengartikan suatu gambar. Disinilah salah satu tugas seorang tipografer untuk 

mengetahui dan memahami jenis huruf tertentu yang dapat memperoleh reaksi 

dan emosi yang diharapkan dari pengamat yang dituju. 
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Meskipun di zaman modern ini sudah banyak digunakan ilustrasi dan 

fotografi, tapi dalam Desain Komunikasi Visual tipografi masih dianggap sebagai 

elemen kunci. Tipografi yang merupakan salah satu elemen penting dan juga 

memiliki pengaruh besar dalam desain. Sebuah desain dan fungsi didalamnya 

akan menjadi kacau apabila kurang memperhatikan tipografi itu sendiri.  

2.1.3.2 Simbolisme 

Simbol telah ada sejak lebih dari 30.000 tahun yang lalu, saat manusia 

prasejarah membuat tanda-tanda pada batu dan gambar-gambar pada dinding gua 

di Altamira, Spanyol. Manusia pada zaman ini menggunakan simbol untuk 

mencatat apa yang mereka lihat dan kejadian yang mereka alami sehari-hari. 

Dewasa ini peranan simbol sangatlah penting dan keberadaannya sangat tak 

terbatas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjumpai simbol-simbol 

yang mengkomunikasikan pesan tanpa penggunaan kata-kata. Simbol-simbol 

tersebut menggunakan simbol yang komunikatif dengan orang banyak, walaupun 

mereka tidak berbicara atau menggunakan bahasa yang sama. Bentuk yang lebih 

kompleks dari simbol adalah logo. Logo adalah identifikasi dari sebuah 

perusahaan. Seorang desainer harus mengerti tentang perusahaan itu, tujuan dan 

objektifnya, jenis perusahaan dan citra yang hendak ditampilkan dari perusahaan 

itu. Selain itu logo harus bersifat unik, mudah diingat dan dimengerti oleh 

pengamat yang dituju. 

2.1.3.3 Ilustrasi  

Ilustrasi adalah suatu bidang dari seni yang berspesialisasi dalam 

penggunaan gambar yang tidak dihasilkan dari kamera atau fotografi untuk 
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visualisasi. Dengan kata lain, ilustrasi yang dimaksudkan di sini adalah gambar 

yang dihasilkan secara manual. Pada akhir tahun 1970-an, ilustrasi menjadi tren 

dalam Desain Komunikasi Visual. Ilustrasi banyak disadari dapat juga menjadi 

elemen yang sangat kreatif dan fleksibel, dalam arti ilustrasi dapat menjelaskan 

beberapa subjek yang tidak dapat dilakukan dengan fotografi. 

Meskipun seorang ilustrator seringkali mengalami kesulitan dalam 

mengkomunikasikan suatu pesan melalui ilustrasi, tetapi jika ilustrasi yang 

dibuatnya berhasil, maka secara umum dampak yang ditimbulkan besar. Ilustrasi 

dapat membawa emosi dan dapat bercerita lebih banyak dibandingkan fotografi, 

hal ini dikarenakan sifat fotografi hanya berusaha untuk ―merekam‖ momen 

sesaat. Saat ini ilustrasi lebih banyak digunakan dalam cerita anak-anak, yang 

biasanya bersifat imajinatif. Ilustrasi-ilustrasi yang ditampilkan harus dapat 

merangsang imajinasi anak-anak yang melihat buku tersebut, karena umumnya 

mereka belum dapat membaca. 

2.1.3.4 Fotografi 

Ada dua bidang utama di mana seorang desainer banyak menggunakan 

elemen fotografi, yaitu penerbitan dan periklanan. Beberapa tugas dan 

kemampuan yang diperlukan dalam kedua bidang ini hampir sama. Kriteria 

seorang fotografer yang dibutuhkan oleh sebuah penerbitan juga berbeda dengan 

periklanan. Dalam penerbitan, fotografer yang dibutuhkan adalah mereka yang 

benar-benar kreatif dalam ―bercerita‖ dan menunjang berita yang diterbitkan. 

Sedangkan dalam periklanan, fotografer yang dibutuhkan adalah mereka yang 

kreatif dan jeli, serta mempunyai keahlian untuk bervisualisasi.  
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Fotografi sering dipakai selain karena permintaan klien, juga karena lebih 

―representatif‖. Contohnya, untuk menggambarkan sebuah tempat berlibur dalam 

sebuah brosur biro perjalanan, jika menggunakan ilustrasi hasilnya tidak akan 

semenarik dibandingkan dengan foto. Fotografi sangat efektif untuk mengesankan 

keberadaan suatu tempat, orang atau produk. Sebuah foto mempunyai kekuasaan 

walaupun realita yang dilukiskan kadangkala jauh dari keadaan yang 

sesungguhnya. Selain itu sebuah foto juga harus dapat memberikan kejutan dan 

keinginan untuk bereksperimen.  

Selain elemen-elemen ini, seorang desainer perlu mengerti tentang konsep 

dasar pemasaran dan hubungannya dengan visualisasi. Ia juga perlu mempunyai 

kemampuan untuk bekerja dengan rapi dan tepat. Ia juga perlu mempunyai 

kemampuan untuk bersosialisasi untuk menghadapi klien, supplier, sub 

kontraktor, percetakan dan lain-lain. 

2.1.4 Identitas Perusahaan Bagian dari Desain Komunikasi Visual  

 Suryantoro (2012: 28) mengungkapkan desain komunikasi visual 

mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan pesan, teknologi 

percetakan, penggunaan teknologi multimedia dan teknik persuasi pada 

masyarakat. ruang lingkup desain komunikasi visual meliputi: (1) Advertising 

(periklanan), (2) Animasi, (3) Desain identitas perusahaan (corporate identity), (4) 

Desain marka lingkungan, (5) Multimedia, (6) Desain grafis industri (promosi), 

(7) Desain grafis media (buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain, (8) Cergam 

(komik, karikatur, poster), (9) Fotografi, tipografi dan ilustrasi. 
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 Kusrianto (2006: 12) mengungkapkan bahwa desain komunikasi visual 

dapat dimisalkan sebagai sebuah pohon, akar utama pohon Ilmu Desain 

Komunikasi Visual adalah Ilmu Seni dan Ilmu Komunikasi. Sementara itu akar 

ilmu pendukungnya adalah Ilmu Social dan Ilmu Budaya, Ilmu Ekonomi, dan 

Ilmu Psikologi. Cabang-cabang dari ilmu Desain Komunikasi Visual banyak 

sekali, diantaranya meliputi: Ilustrasi, Fotografi, Tipografi, 3 Dimensi, 

Multimedia, AVI/Elektronik Media, Computer Graphic, Animasi, Periklanan, 

Percetakan, Desain Identitas. 

 Penjelasan diatas telah menguraikan bahwa desain identitas perusahaan 

termasuk dalam ruang lingkup desain komunikasi visual, hal ini karena dalam 

pembuatan identitas perusahan terdapat proses komunikasi yang menyampaikan 

sebuah pesan melalui sebuah desain dan pesan disampaikan merupakan visi-misi 

atau tujuan dari perusahaan. Selain itu pada proses desain juga menggunkan 

teknologi percetakan serta multimedia. Pada proses-proses tersebut merupakan 

eberapa hal yang dikaji dalam desain komunikasi visual.  

2.2 Pengertian Redesain 

Kata redesign menurut Dwi Nugroho (2011: 10) diadopsi dari bahasa 

Inggris redesign yang terdiri dari dua unsur, yaitu re yang berarti mengulang/ 

kembali dan design yang berarti merencanakan/ membentuk. Jadi kata ‗redesign‘ 

berarti merencanakan kembali/membentuk ulang sesuatu yang sudah ada. 

Redesign adalah suatu perencanaan untuk melakukan perubahan pada struktur dan 

fungsi suatu benda, bangunan atau suatu sistem dengan tujuan untuk 
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menghasilkan manfaat yang lebih baik dari desain semula, atau untuk 

menghasilkan fungsi yang berbeda dari desain semula. 

Menurut Fishel (2003: 48), ada lima alasan utama mengapa perusahaan 

melakukan redesain, yaitu : 

1. Repositioning: Sebuah identitas yang akan melakukan repositioning tidak 

selalu mencerminkan bahwa sebuah perusahan sedang dalam kesulitan. Hal 

tersebutbahkan sebaliknya, karena dapat dikatakan perusahaan tersebut sedang 

mencari jalan untuk mengembangkan usahanya, dengan membuat penyesuaian 

yang sesuai. 

2. Modernizing: Di suatu titik sebuah perusahaan akan membutuhkan sebuah 

identitas yang baru karena jika tidak perusahaan tersebut akan semakin 

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

desain yang lebih praktis, keindahan yang dapat disampaikan dengan baik 

kepada konsumen. Semua ini dapat dihasilkan oleh desain yang mengikuti 

zaman. 

3. Managing Change: Entah sebuah perusahaan melihat sebuah perbahan sebagai 

sesuatu hal yang baik atau pun buruk, perubahan pasti akan tetap ada. 

Seandainya sebuah perusahaan menolak untuk melakukan perubahan, maka 

perusahaan tersebut semakin lama akan semakin mundur. 

4. Promotion Growth: Bagi perusahaan yang ingin berkembang dari perusahaan 

kecil menjadi besar, atau bagi perusahaan besar yang ingin keberadaannya 

makin diakui maka mempromosikan diri melalui identitas yang baru 

merupakan langkah yang berani dan taktis. 
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5. Starting Over: Terkadang identitas perusahaan yang lama sudah tidak bisa 

diselamatkan lagi, dengan kasus seperti ini sebuah identitas yang baru sangat 

dibutuhkan. 

 Redesain adalah mengubah desain atau desain ulang, mengubah desain 

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

perubahan dalam penampilan dan fungsi. Redesain terjadi untuk alasan lain, 

seperti sebuah perusahaan terjual dan pemilik barunya menginginkan citra baru.  

 Jadi redesain adalah suatu perencanaan untuk melakukan perubahan pada 

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

menghasilkan manfaat yang lebih baik dari desain semula atau untuk 

menghasilkan fungsi yang berbeda dari desain semula. 

2.3 Identitas Perusahaan  

2.3.1 Perkembangan Identitas Perusahaan 

Dewi (2013: 6) mengatakan bentuk paling sederhana dari identitas 

perusahaan adalah simbol. Manusia telah menggunakan simbol untuk 

berkomunikasi sejak zaman purba (Zaman Gua) untuk menceritakan dan mencatat 

apa yang mereka alami dan kerjakan sehari-hari. Pada zaman modern, identitas 

grafis mulai berkembang pada masa industrialisasi di mana barang-barang yang 

dihasilkan dari pabrik dan dikemas. Karena banyaknya perusahaan yang 

memproduksi jenis barang yang sama, maka diperlukan suatu identitas untuk 

membedakan produksi perusahaan A dari perusahaan B. Dari sinilah mengenal 

yang disebut logo dan cap atau merk dagang (trademark) yang digunakan untuk 

memasarkan barang-barang tersebut. 
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Perkembangan nyata dalam desain logo adalah pada rnasa setelah Perang 

Dunia II, di mana Amerika memasuki era kemakmuran dan banyak orang 

memasuki sekolah-sekolah ternama dan mulai menekuni bidang ini. Periode ini 

menandai "trend" dalam desain trademark. Sampai saat sebelum itu, grafis hanya 

digunakan sebagai dekorasi. Belum ada pemahaman tentang hubungan antara 

desain dan keberhasilan dalam pasar. Para desainer mulai menjual desain mereka 

kepada para pengusaha sebagai alat penjualan dan pemasaran. Perusahaan desain 

pertama yang memiliki spesialisasi di bidang trademark design adalah Lippincott 

& Margulies. Perusahaan inilah yang menjadi ―trend setter‖ dalam desain 

identitas perusahaan untuk berbagai perusahaan besar pada zaman itu. seperti U.S. 

Steel dan Chrysler Corporation. Pada tahun 1950 dan 1960-an. Dengan 

berkembangnya banyak perusahaan multinasional. Menjadi salah satu faktor 

pendorong meningkatnya kebutuhan desain trademark untuk satu jenis produk 

atau jasa. Pada masa inilah puncak kejayaan desain trademark (Dewi, 2013: 7).  

Di tahun 1970-an popularitas identitas visual mulai menurun. Hal ini 

dikarenakan pada masa itu banyak negara yang terkena krisis ekonomi (Great 

Depression). Sehingga banyak perusahaan yang mengencangkan ikat 

pinggangnya. Mereka lebih memilih untuk bersifat low profile. dan menggunakan 

uang untuk program-program sosial daripada untuk memperbaiki citra mereka. 

Setelah era Great Depression berakhir. Banyak perusahaan kecil dan besar yang 

melebarkan sayapnya. sehingga pada tahun 1980-an identitas visual mulai banyak 

digemari kembali. Banyak perusahaan yang mendesain ulang logo mereka untuk 

menciptakan citra yang baru. Selain itu banyak pula produk baru yang muncul. 
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Sebagai konsekuensinya dibutuhkan pula trademark-trademark baru untuk 

produk-produk tersebut (Cenadi, 1999: 72-73).  

Pada masa sekarang ini, identitas perusahaan telah menjadi hal yang 

sangat diperlukan dalam setiap tingkatan, tidak hanya perusahaan-perusahaan 

besar saja. Semua organisasi baik besar maupun kecil, ataupun hanya produk 

sederhana pun sangat memerlukan adanya "peran" identitas perusahaan untuk 

memberikan sebuah identitas yang mana dapat membedakan dengan produk 

serupa. Setiap perusahaan, organisasi, institusi, korporat, lembaga, dan lain-lain, 

baik lembaga lokal, rumah makan, studio foto, universitas, mempunyai pesan dan 

filosofi yang hendak disampaikan pada masyarakat atau klien mereka, melalui 

identitas perusahaan sebagai titik fundamental dari perusahaan (Wicaksono, 2011: 

10). 

 

Gambar 2.1 Beberapa Contoh perubahan Logo 

Sumber : (http://bejotech.blogspot.com/2012/02/anda-pasti-terkesan-

mengetahui.html) dan 

(http://www.kaskus.co.id/thread/529d73a0138b460e3100024d/perubahan-logo-

perusahaan-besar-indonesia) 

http://bejotech.blogspot.com/2012/02/anda-pasti-terkesan-mengetahui.html
http://bejotech.blogspot.com/2012/02/anda-pasti-terkesan-mengetahui.html
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 Beberapa contoh perubahan logo merupakan logo-logo yang dimiliki oleh 

perusahaan-perusahaan besar nasional maupun internasional. Meskipun 

perusahaan tersebut telah memiliki nama dan terkenal di kalangan masyarakat tapi 

perusahaan ini tetap melakukan redesain pada logo-logo (identitas perusahaan) 

yang mereka miliki. Alasan untuk meredesain bermacam-macam pada dasarnya 

untuk  memenuhi kebutuhan desain trandmark dengan menonjolkan kekhasan 

dari tiap-tiap perusahaan. Adanya asumsi memberikan pengertian bahwa suatu 

perusahaan perlu juga melakukan redesain identitas perusahaan yang di dalamnya 

dilakukan redesain pada logo dan aplikasi pendukung untuk menunjang peran 

identitas perusahaan di mata masyarakat. 

2.3.2 Pengertian Identitas perusahaan 

Dalam buku yang berjudul The Company Citra, Elinor Selame 

mengatakan identitas korporat atau identitas perusahaan adalah apa yang 

senyatanya ada pada atau ditampilkan oleh perusahaan (Selame dalam Sutojo 

2004: 13 ) 

Identitas perusahaan adalah suatu cara yang memungkinkan suatu 

perusahaan dapat dikenal dan dibedakan dari perusahaan lainnya. Suatu identitas 

perusahaan seharusnya dibuat dengan rancangan desain khusus yang mampu 

mewakili hal yang khasatau unik dari perusahaan yang bersangkutan (Anggoro, 

2000: 280). Identitas perusahaan adalah suatu cara atau suatu hal yang 

memungkinkan sebuah perusahaan dapat memiliki identitas sehingga perusahaan 

tersebut dapat dikenal dan dibedakan dari perusahaan lainnya (Jeffkins, 1994: 

296). 
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Rivers (dalam Rachmadi 2011: 16) mengatakan bahwa identitas 

perusahaan dibuat berdasarkan sejarah perusahaan, nilai, filosofi, dan juga budaya 

kerja yang terdapat dalam perusahaan. Proses awal dimulai dengan membuat 

nama perusahaan, kemudian membuat logo yang mewakili perusahaan. Dalam 

tahap berikutnya seringkali disertakan slogan yang menunjukkan nilai perusahaan. 

Slogan dapat berupa kata-kata motivasi atau seruan singkat, sesuai dengan 

keiinginan perusahaan. Disesuaikan dengan bahasa perusahaan yang digunakan 

dengan target market. Keseluruhan elemen ini disatukan dan menjadi suatu style 

manual perusahaan termasuk di dalamnya instruksi detail, untuk penggunaan 

tipografi maupun visual yang akan diaplikasikan dalam literatur perusahaan, 

signage, stationary dan sebagainya. Di mana didalamnya dicantumkan 

penggunaan warna, typeface, dan spesifikasi ukurannya.  

Pada pemaparan definisi identitas perusahaan dapat diambil kesimpulan 

bahwa identitas perusahaan adalah suatu cara yang memungkinkan sebuah 

perusahaan memiliki identitas yang dapat dikenal atau dibedakan dengan 

perusahaan yang lain melalui identitas tersebut. Dalam pembuatan identitas 

perusahaan dapat bedakan berdasarkan sejarah perusahaan, nilai, filosofi dan juga 

sejarah kerja perusahaan tersebut. Pada identitas perusahaan didalamnya di 

cantumkan penggunaan warna, typeface, serta elemen-elemen visual yang 

nantinya dapat diterapkan pada literature perusahaan, signage, stationary.  

2.3.3 Fungsi Identitas perusahaan 

Menurut Napoles (dalam Dewi 2013: 8) selain berfungsi sebagai identitas 

perusahaan, Identitas perusahaan juga mempunyai fungsi-fungsi lain, antara lain : 



29 
 

 

2.3.3.1 Sebagai alat yang menyatukan strategi perusahaan.  

Sebuah identitas perusahaan yang baik harus sejalan dengan rencana 

perusahaan tersebut bagaimana perusahaan itu sekarang dan bagaimana di masa 

yang akan datang. Selain itu identitas perusahaan harus dapat dengan tepat 

mencerminkan citra perusahaan, melalui produk dan jasanya. 

2.3.3.2 Sebagai pemacu sistem operasional suatu perusahaan. 

Pertanyaan pertama yang muncul dalam pembuatan identitas perusahaan 

adalah bagaimana suatu perusahaan ingin dilihat oleh publik. Pertanyaan ini 

secara tidak langsung membuat personil-personil perusahaan tersebut berpikir dan 

mengevaluasi sistem operasional mereka selama ini. Dari sini dapat ditemukan 

kelemahan atau kesalahan yang selama ini dilakukan, sehingga tercipta tujuan 

perusahaan yang lebih baik dan mantap. 

2.3.3.3 Sebagai pendiri jaringan network yang baik.  

Sebuah perusahaan yang bercitra positif, stabil, dapat dipercaya dan 

diandalkan akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modal dalam 

perusahaan tersebut. Jenis perusahaan yang seperti ini juga yang mendapat banyak 

keringanan saat ia membutuhkan tambahan modal dari bank. Produk-produk dari 

perusahaan ini juga mungkin menjadi produk yang paling laku dan digemari 

dipasar. 

2.3.3.4 Sebagai alat jual dan promosi.  

Perusahaan dengan citra yang positif berpeluang besar untuk 

mengembangkan sayapnya dan memperkenalkan produk atau jasa baru. 

Konsumen yang telah lama memakai produk dari perusahaan tersebut akan 
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dengan setia terus memakai produk itu. Mereka akan lebih menerima karena telah 

membuktikan sendiri bahwa produk itu benar-benar cocok untuk mereka (Cenadi, 

1999: 76-77). 

Sebagai bentuk visual, identitas perusahaan menampilkan simbol yang 

mencerminkan citra yang hendak disampaikan. Sebagai suatu ekspresi grafis, 

sebuah identitas perusahaan dapat diciptakan dan mempengaruhi nasib dari 

perusahaan tersebut. Sebuah identitas perusahaan yang efektif harus memiliki 

karakter-karakter sebagai berikut: 

1. Simbolisme yang sederhana tetapi mengena. Kesederhanaan merupakan 

dasar dari kombinasi identitas brand package symbol yang baik. Karena 

semakin sederhana suatu simbol, maka semakin jelas pesan yang ingin 

disampaikan. 

2. Mempunyai pemicu visual yang kuat. Simbol yang bersifat efektif harus 

dapat memicu respon terhadap suatu perusahaan atau produk. Di mana 

konsumen yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, ia mampu 

memikirkan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut serta 

nama perusahaan tersebut akan diingat dengan sendirinya oleh konsumen. 

3. Identitas sebagai alat promosi dan pemasaran. Alat promosi yang sangat 

aktif dan efektif adalah identitas perusahaan. Meskipun kampanye iklan 

suatu produk telah berakhir, namun identitas tetap dapat dipakai selama 

bertahun-tahun. 

4. Identitas perusahaan harus dapat diingat dan mengesankan. Sebuah 

identitas perusahaan yang baik harus memiliki dua sifat, yaitu 
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mengingatkan (recall) dan mengusulkan (suggestiveness). Di saat 

konsumen akan membeli sebuah produk, maka ia akan langsung teringat 

nama perusahaan, ini disebut dengan mengusulkan (suggestion). Bila 

kemudian konsumen tersebut datang lagi dan membeli produk yang sama 

pula dan ia menghubungkan kembali dengan produsennya, ini disebut 

dengan mengingatkan (recall). 

2.3.4 Macam-Macam Identitas perusahaan 

Macam-macam Identitas perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Logo: Logo diciptakan untuk perusahaan atau organisasi yang bermaksud 

untuk mempermudah persepsi visual. Persepsi terhadap symbol ini ada karena 

terkait dengan adanya periklanan atau megiringi dunia percetakan atau pesan 

ilustrasi agar cepat diasosiasi oleh orang yang melihatnya (Harto, 2005: 17). 

2. Maskot: Seseorang (manusia), binatang atau obyek tertentu yang membawa 

keberuntungan, sebagai lambing suatu organisasi, lembaga atau event tertentu 

seperti olahraga dan pariwisata (Harto, 2005: 137). 

3. Slogan: Tagline atau slogan adalah salah satu atribut dalam system 

identitas,berupa satu kata atau lebih yang menggambarkan esensi, personality 

maupun positioning brand. Slogan atau tagline dapat disebut juga dengan 

istilah motto. Serupa dengan atribut identitas, menciptakan slogan bukan hal 

yang mudah, meskipun terlihat simpel tetapi harus efektif karena turut 

berfungsi sebagai brand image dibenak public, dan bukan hanya sebagai 

tambahan atau pemanis (Rustan, 2009: 70).    
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4. Label/etiket: Etiket merupakan sesuatu yang ditempel pada pembungkus atau 

kemasan sehingga sering juga disebut label. Bahan etiket sangat beragam 

mulai dari kertas, plastik, dan kain. Pada perkembangannya etiket tidak hanya 

di temple pada kemasan tetapi di cetak langsung pada kemasan (Harto, 2005: 

131). 

5. Merek : Suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memilikidaya pembedadan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan 

jasa (Rustan, 2009: 15). 

2.3.5 Elemen Identitas Perusahaan 

Gregory (dalam Sutojo 2004: 14) menyatakan identitas korporat atau 

identitas perusahaan terdiri dari dua elemen pokok, yaitu: Nama (name atau 

mark), Logo (logos). 

Anggoro (2000: 280) menyatakan elemen-elemen utama identitas 

perusahaan atau identitas korporat meliputi tipe logo, warna/bentuk bangunan, 

atribut, sampai dengan seragam dan pakaian resmi perusahaan. 

2.3.6 Mengefektifkan Identitas Perusahaan 

Sutojo (2004: 25-27) mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam merencanakan desain identitas, yaitu: 

1. Identitas singkat tapi jelas. Identitas tidak membingungkan, tidak asal-asalan 

dibuat, orisinil atau karya asli buatan sendiri, tidak menjiplak, tidak mudah 

dilupakan. Agar mudah dimengerti dan diingat banyak orang, nama dan logo 

yang dipergunakan untuk menampilkan identitas harus pendek, mudah dibaca 
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dan dimengerti. Dalam waktu beberapa detik, audiens sasaran harus dapat 

menangkap arti yang dimaksudkan perusahaan dengan logo tersebut. Lebih 

ideal lagi apabila dengan melihat logo beberapa detik, audiens sasaran dapat 

mengingatnya kembali pada kesempatan lain. Logo diharapkan lebih mudah 

dimengerti dan diingat apabila dilengkapi dengan sebuah slogan yang 

menarik. 

2. Membawa arti tertentu. Agar audiens sasaran dapat menangkap arti logo atau 

identitas yang akan mereka pergunakan, pada saat menyiapkan desain logo 

banyak perusahaan melakukan survai.  

3. Logo dapat dipergunakan secara fleksibel. Logo harus dapat dipergunakan di 

atas semua jenis bahan atau permukaan. Logo juga harus dapat dicetak dengan 

baik dalam berbagai ukuran. 

4. Tidak cepat membosankan. Agar audiens tidak cepat bosan melihat atau 

membacanya, desain identitas perusahaan harus dibuat menarik, tidak 

membosankan, mudah dibaca, dan sedap dipandang. 

Tom Brannan (2004: 79-80) mengatakan bahwa identitas perusahaan dapat 

memelihara prospek sebagaimana yang diharapkan suatu perusahaan. Logo dan 

tipografi dapat dirancang untuk meraih prospek tersebut. Desainnya juga bisa 

membuat perusahaan kecil tampak besar. Sebuah desain yang baik adalah yang 

memberikan ruang dalam rancangannya dan desain tersebut akan lebih tampak 

menyerupai perusahaan yang sudah mapan. 

Seperti yang dikemukakan Anggoro (2000: 291) sebagai berikut: ―Tipe, 

bentuk, warna-warna logo ternyata dapat melambangkan (atau mengundang 
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penafsiran) nilai-nilai tertentu, tingkatan kebudayaan, serta sikap dan perilaku dari 

sebuah organisasi. Tipe logo ternyata dapat mengidentifikasikan (memunculkan 

identitas), dan pada gilirannya identitas itu akan mempersonifikasikan 

(membentuk sosok tertentu atas suatu lembaga atau perusahaan di mata 

khalayak/konsumennya)‖. 

A. Shimp (2003: 307) mengungkapkan bahwa strategi terbaik untuk 

meningkatkan kemampuan memuaskan diri dari suatu logo adalah dengan 

memilih suatu desain yang secara moderat cukup teliti menampilkan lebih dari 

sekedar gambar yang terlalu simple atau terlalu kompleks. Selain itu, desain-

desain natural juga diperlukan untuk menghasilkan respons-respons konsumen 

yang lebih menguntungkan. 

Prayitno (2013: 4) mengungkapkan identitas perusahaan adalah salah satu 

aset yang paling berharga. Identitas tidak hanya logo, tetapi pesan, tema, grafis 

dan gambar yang disampaikan oleh perusahaan menggunakan berbagai media dan 

sarana. Terdapat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan untuk membuat 

identitas perusahaan :  

1. Mempelajari design brief, yaitu deskripsi singkat tentang klien, perusahaan, 

produk atau jasa, deadline, ketentuan-ketentuan. 

2. Kemauan klien dan sebagainya. Jika belum ada design brief, penyusunan 

dapat dilakukan dengan mewawancarai klien.  

3. Mengevaluasi dan menganalisis perusahaan, masterbrand dan arsitektur sub-

brand seperti logo, tipografi, grafis, pesan, garis tag, dan sistem standart. 
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Mengevaluasi perusahaan misalnya iklan, situs, penjualan bahan, alat tulis, 

signage, perdagangan, pemaketan, kendaraan, dan alat-alat multimedia. 

4. Mengidentifikasi dan menganalisis pesaing. Apa yang perlu dikagumi dari 

keberhasilan identitas pesaing, pengirim pesan dan posisi.  

5. Perencaaan. Menggunakan informasi yang didapat dari audit dan 

pembandingan, branstrorming isu-isu identitas tertentu dan mengembangkan 

rencana identitas dengan tujuan, strategi, tindakan, jadwal dan perkiraan biaya.  

6. Pengembangan kreatif. Merekomendasikan penyempurnaan yang sudah ada 

pada logo/ logotype, tipografi, grafis dan warna, membuat pilihan identitas 

baru. Pada tahap ini bisa dilakukan di atas kertas atau langsung menggunakan 

komputer.  

7. Implementasi semua aplikasi identitas meliputi identitas berbasis web, 

membuat pedoman singkat untuk pengguna, menyebarkan pedoman baru 

melalui komunikasi internal, menyediakan semua karya seni digital pada disk 

atau melalui web, menentukan rencana pengaplikasian (alat tulis, brosur, 

iklan, situs)  

8. Presentasi, dengan menunjukkan alternatif desain pada klien. Sebaiknya 

jangan terlalu banyak memberikan alternatif agar klien tidak bingung memilih, 

cukup 3 atau 4 desain yang terbaik.  

9. Revisi dan penyempurnaan desain (finishing touches), sesuai permintaan 

klien. Pekerjaan ini bisa lebih dari satu kali, hingga klien menyetujui dengan 

menandatangani approval statement. 

2.3.7 Aplikasi Identitas Perusahaan 
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Menurut Napoles (dalam Dewi 2013: 9), tahap terakhir dari proses desain 

identitas perusahaan adalah aplikasi. Dalam tahap ini seorang desainer 

komunikasi visual harus tahu apa yang penting dan efektif untuk bentuk desain 

komunikasi visual ini, baik itu aplikasi pada business stationery, catalog, daftar 

harga, gedung perusahaan, bahkan kendaraan perusahaan. Tujuan dari tahap ini 

adalah untuk menciptakan suatu sistem komunikasi visual yang efektif dan 

menyatu. Berkonsultasi dengan klien juga sangat penting dalam tahap ini. Karena 

bagaimanapun juga merekalah yang selama ini berurusan dengan perusahaan 

tersebut dan merekalah yang paling banyak tahu tentang perusahaan tersebut dan 

apa yang dibutuhkan. Cenadi menyebutkan bahwa (1999: 77-78) aplikasi identitas 

perusahaan yang sering digunakan antara lain:  

1. Business Stationery (kop surat, amplop, memo, kartu nama,forms, bon, dan 

lain-lain). 

2. Advertising 

3. Poster 

4. Brosur dan catalog 

5. Signage system 

6. Gedung perusahaan 

7. Annual Report (Laporan Tahunan) 

8. Newsletter (Buletin perusahaan) 

9. Kendaraan perusahaan 
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2.4 Logo 

2.4.1 Pengertian Logo 

Logo mencakup segala sesuatu yang berupa lambang, gambar, tulisan, 

angka, atau gabungan dari berbagai hal tersebut, yang disandang oleh suatu 

produk, perusahaan, lembaga, organisasi, atau kegiatan, untuk mencirikan suatu 

eksistensinya dengan tujuan agar dapat dibedakan dari produk atau merk lain 

(Martadi, 2002: 63-64).  

Logo pertama kali diperkenalkan oleh Roma dan Yunani, pada saat itu 

logo hanyalah sebuah tanda kepemilikan dari benda atau hewan ternak. Pada abad 

pertengahan, orang-orang mulai memiliki kegiatan berdagang. Fungsi logo pun 

berkembang, logo digunakan untuk menandai merk barang dagang yang satu 

dengan yang lainnya. Seiring perkembangan zaman, logo yang digunakan kini 

juga memiliki nilai estetika sehingga tidak hanya berfungsi sebagai penanda. Logo 

dengan nilai estetika tersebut lambat laun dipergunakan untuk keperluan 

komersial.  

Logo merupakan alat identifikasi yang unik dalam bentuk simbol. Logo 

memiliki makna yang dipergunakan sebagai lambang atau simbol yang secara 

grafis menampilkan sebuah citra positif yang ingin di bentuk dari sebuah 

perusahaan sehingga perusahaan tersebut memiliki sebuah identitas yang dapat 

dikenali (Balmer, 1995: 33). Logo dipahami sebagai sebuah visual yang 

mengandung makna tertentu untuk merepresentasikan sisi positif dari sebuah 

perusahaan, produk ataupun jasa yang direpresentasikan. Namun awal 

terbentuknya logo berasal dari sebuah tanda yang dirancang menjadi sebuah 
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simbol. Selain bentuk visual, tulisan juga menjadi bagian dari elemen suatu logo 

(Dian dan Kartika, 2010: 3).  

Perusahaan adalah sama seperti layaknya manusia. Mereka memiliki 

karakter, kebudayaan, dan prinsip filosofi. Namun bagi banyak orang mereka 

terlihat terlalu kaku seperti benda mati. Identitas visual dibuat sebagai simbol 

untuk membantu mereka terlihat lebih manusiawi, yaitu dengan memberinya 

wajah dan karakter dalam bentuk visual sebuah logo (Napoles, 1998: 19). Dengan 

berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa logo di zaman sekarang 

merupakan sebuah lambang baik dalam bentuk visual berupa gambar maupun 

tulisan yang memiliki nilai estetika dan mengandung makna tertentu guna 

mengkomunikasikan sisi positif dan sosok dari sebuah perusahaan, produk, 

maupun jasa yang direpresentasikan 

 Dari definisi yang diberikan oleh beberapa ahli praktisi dapat dipahami 

bahwa logo ibarat sebuah pakaian. Identitas seseorang dapat dilihat dari unsur 

pakaian yang dikenakannya. Lebih jauh lagi, pakaian bahkan dapat menunjukkan 

apakah pemakainya orang yang berkarakter formal, santai, modis, kurang percaya 

diri, berjiwa muda dan sebagainya. Demikian juga dengan logo, logo yang baik 

akan mampu mencerminkan jenis usaha yang dikelola pemilik logo tersebut 

berdasarkan idiom-idiom grafis yang telah dikenal publik.  

 Selain membangun citra perusahaan, logo juga sering digunakan untuk 

membangun spirit secara internal diantara komponen yang ada dalam perusahaan 

tersebut. Sebuah logo yang baik dan berhasil dapat menimbulkan sugesti yang 

kuat, membangun kepercayaan, rasa memiliki dan menjaga citra perusahaan. 
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Selanjutnya logo bahkan dapat menjalin kesatuan dan solidaritas diantara anggota 

keluarga besar perusahaan yang akhirnya mampu meningkatkan prestasi dan 

meraih sukses demi kemajuan perusahaan.  

 Saat ini logo semakin dibutuhkan, bukan hanya dalam perusahaan atau 

organisasi, tapi pada setiap ciri (karakter) diperlukan logo yang merefleksikan 

cirri itu. Di kalangan desainer, yang terdiri dari konseptor, visualiser (pegrafis), 

dan paste up artist, maupun perusahaan periklanan, penggalian ide untuk 

menciptakan logo-logo baru yang sesuai dengan pesanan klien semakin kreatif. 

 Pengertian logo secara garis besar dapat diartikan bahwa logo merupakan 

sebuah alat identifikasi yang unik dalam bentuk simbol, lambang, gambar, tulisan, 

angka maupun gabungan dari beberapa hal tersebut. Logo mengandung makna 

citra positif dari sebuah perusahaan yang memiliki nilai estetis. Selain 

membangun citra positif dari sebuah perusahaan logo juga berfungsi 

mempersatukan aspek-aspek dalam sebuah perusahaan sehingga kedepanya dapat 

memberikan dampak positif untuk kemajuan perusahaan. 

2.4.2 Elemen-elemen Pembentuk Logo 

Ada beberapa elemen- elemen estetis pembentuk logo. Wibisono (2013: 4) 

menjelaskan bahwa elemen-elemen tersebut antara lain sebagai berikut :  

2.4.2.1 Garis  

Lillian Gareth mendefinisikan garis sebagai sekumpulan titik yang bila 

dideretkan maka dimensi panjangnya akan tampak menonjol dan sosoknya disebut 

dengan garis. Terbentuknya garis merupakan gerakan dari suatu titik yang 

membekaskan jejaknya sehingga terbentuk suatu goresan. Bagi senirupa garis 
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memiliki fungsi yang fundamental, sehingga diibaratkan jantungnya senirupa. 

Pentingnya garis sebagai elemen senirupa, sudah terlihat sejak dahulu kala. Nenek 

moyang manusia zaman dulu, menggunakan garis ini sebagai media ekspresi 

senirupa di gua-gua. Disamping potensi garis sebagai pembentuk kontur, garis 

merupakan elemen untuk mengungkapkan gerak dan bentuk. Baik bentuk dua 

dimensi maupun tiga dimensi. Suasana dalam garis Dalam hubungannya sebagai 

elemen senirupa, garis memiliki kemampuan untuk mengungkapkan suasana. 

Suasana yang tercipta dari sebuah garis terjadi karena proses stimulasi dari 

bentuk- bentuk sederhana yang sering kita lihat disekitar kita, yang terwakili dari 

bentuk garis tersebut.  

2.4.2.2 Bentuk 

Dalam perancangan sebuah logo, ada beberapa hal yang harus 

mendapatkan perhatian dari pembuat logo atau desainer. Hal-hal seperti tipe logo 

yang akan dibuat, corporate color, bentuk logo, dan filosofi perusahaan, harus 

menjadi dasar dari pembuatan sebuah logo. Walaupun ada banyak sekali macam 

bentuk, namun bentuk logo cenderung dikelompokan kedalam 4 (empat) bentuk 

utama, yakni: segitiga, persegi/ kotak, lingkaran, dan perisai.  

2.4.2.3 Warna  

Sebagai bagian dari elemen logo, warna memegang peran sebagai sarana 

untuk lebih mempertegas dan memperkuat kesan atau tujuan dari logo tersebut. 

Dalam perencanaan identitas perusahaan, warna mempunyai fungsi untuk 

memperkuat aspek identitas. Lebih lanjut dikatakan oleh Henry Dreyfuss, bahwa 

warna digunakan dalam simbol-simbol grafis untuk mempertegas maksud dari 
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simbol-simbol tersebut. Sebagai contoh adalah penggunaan warna merah pada 

segitiga pengaman, warna-warna yang digunakan untuk traffic light merah untuk 

berhenti, kuning untuk bersiap-siap dan hijau untuk jalan. Dari contoh tersebut 

ternyata pengaruh warna mampu memberikan impresi yang cepat dan kuat. 

Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek-efek 

tertentu. Setiap logo juga harus terlihat baik jika dicetak dalam satu warna. Logo 

penuh warna yang indah di papan nama harus terlihat indah ketika dicetak hitam 

putih di dokumen.  

2.4.2.4 Tipografi 

Tipografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang huruf. Selain itu 

tipografi dapat diartikan sebagai seni memilih dan menata huruf dengan 

pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk menciptakan 

kesan khusus, sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan 

membaca semaksimal mungkin. Beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasinya, 

antara lain: Roman, Egyptian, Sans Serif, Script, dan Miscellaneous. 

Selain itu untuk merancang sebuah logo yang efektif, ada empat hal 

penting yang perlu diperhatikan. Keempat hal tersebut adalah:  

1. Layout. Ketika merancang logo, perlu mempertimbangkan versi horizontal 

dan versi vertikal. Menciptakan dua versi logo membuka kemungkinan 

pemanfaatan yang tak terbatas.  

2. Ukuran. Logo yang ditampilkan selayaknya terlihat indah dan jelas baik ketika 

ditampilkan secara layar penuh, sebagai thumbnail maupun ketika hanya 

ditampilkan sebagai sebuah ikon kecil.  
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3. Shades. Shading logo perlu dipertimbangkan. Sebuah logo harus dapat terlihat 

jelas ditampilkan dengan latar belakang warna ataupun ketika ditampilkan 

transparan. 

4. Kesederhanaan. Logo yang rumit tampaknya keren, asal harus tetap membawa 

makna dan arti yang sesuai dengan karakter perusahaan atau produk yang 

diwakili. Tetapi kesederhanaan lebih sesuai dan mencerminkan salah satu 

syarat logo yang efektif.  

2.5 Profil CV. Setia Karya Mandiri 

2.5.1 Perkembangan CV. Setia Karya Mandiri 

CV. Setia Karya Mandiri yang didirikan oleh bapak Setiawan, ST. ini 

berdiri sejak tahun 2009, bidang usaha yang ditekuninya adalah bidang jasa 

konstruksi. Meskipun perusahaan ini terbilang masih muda tapi usahanya 

terbilang sukses hal ini dapat dilihat dari sepak terjangnya di dunia jasa 

konstruksi, proyek yang mereka kerjakan tidak hanya datang penduduk lokal di 

Batang, tapi ada juga yang datang dari luar kota seperti Demak, Solo, Pemalang, 

Kudus, dan juga Semarang. CV. Setia Karya Mandiri mendapatkan kontrak kerja 

melalui Asosiasi, lelang dan jaringan kerja sama dengan kontraktor lainnya, 
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 Meskipun perusahaan ini baru berdiri tahun 2009 dan masih terbilang 

muda di banding kompetitor-kompetitornya, perusahaan ini memiliki sepak 

terjang yang luas, jaringan informasi kerja yang luas sehingga bisa mendapatkan 

kontrak kerja di beberapa  kota diluar Kabupaten Batang. Selain itu perusahaan ini 

juga mengatur segala kegiatannya dengan baik dan professional agar mendapatkan 

hasil yang yang memuaskan dan mendapat kepercayaan dari kliennya, faktor 

kepercayaan dari klien ini yang selalu mereka utamakan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kantor Utama CV. Setia Karya Mandiri 

Sumber : Dokumen Penulis,2013 

 

 

Gambar 2.2 Logo Awal CV. Setia Karya Mandiri 

Sumber : Dokumen Penulis 2014 
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Gambar 2.4 Gudang Material Bangunan 

Sumber : Dokumen Penulis 2013 

Bapak Setiawan, ST. selaku pemilik dan pendiri CV. Setia Karya Mandiri 

ini merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung 

Semarang tahun 2007, sekarang pun beliau sedang malanjutkan studinya di 

almamater yang sama ketika dia menempuh jenjang sarjana. Sebelum mendirikan 

perusahaanya ini beliau sempat pula bekerja di jasa kontraktor lain untuk 

mendapat pengalaman yang nanti akan digunakan untuk mendirikan serta 

menjalankan usahanya sendiri. Berangkat dari niatnya untuk meningkatkan drajat 

orang tuanya serta memanfaatkan ilmu yang dia peroleh di perguruan tinggi, pak 

Setiawan memberanikan diri untuk mendirikan CV. Setia Karya Mandiri. Dengan 

kegigihannya serta keuletannya tersebut usaha kerasnya berbuah manis dengan 

berjalannya perusahaanya sampai sekarang ini. 

Selain sebagai peusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, CV. 

Setia Karya Mandiri juga menerima permintaan untuk membuatkan desain 

bangunan dalam bentuk gambar kerja atau pun dalam bentuk 3D, tidak jarang pula 

setelah dibuat desain bangunannya sekaligus dengan realisasi bangunannya. Tapi 

bagi pak Setiawan kegiatan ini hanya kegiatan sampingan yang bisa membantu 
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kelancaran finasial dari perusahaan, usahanya yang utama tetap jasa kontraktor 

melalui Asosiasi, Lelang dan kerja sama dengan kontraktor pemborong lain 

didalam maupun diluar kota.  

2.5.2 Kegiatan Promosi CV. Setia Karya Mandiri 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kantor CV. Setia Karya Mandiri 

Sumber: Dokumen Penulis, 2013 

 

CV. Setia Karya Mandiri mendapatkan kontrak kerja melalui Asosiasi, 

Lelang dan jaringan kerja sama dengan kontraktor lainnya, sehingga dapat 

diartikan bahwa perusahaan ini hampir tidak melakukan kegiatan promosi dalam 

menjalankan usahanya. Meskipun tidak melakukan kegitan promosi secara aktif 

tetapi perusahaan ini tetap memiliki beberapa media promosi seperti brosur, 

banner dan blog. Dengan adanya media promosi yang minim dan tidak terkelola 

dengan baik tidak adanya kegiatan promosi secara aktif CV. Setia Karya Mandiri 

tetap harus memiliki citra yang baik di mata kliennya, selain itu CV. Setia Karya 
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Mandiri merasa tetap perlu memiliki media promosi untuk mendukung kegiatan 

pemasaran. 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

 

3.1 Media Berkarya 

Media dalam mendesain merupakan sarana untuk dapat menunjukkan apa 

yang sudah menjadi ide atau gagasan sebagai cara untuk mengungkapkan 

pengalaman estetis penciptanya. Untuk mendukung proses penciptaan karya akan 

menggunakan beberapa media, di antaranya : 

3.1.1 Komponen Bahan 

3.1.1.1 Kertas 

Digunakan untuk menampilkan hasil desain yang siap dicetak dengan 

menggunakan teknik digital printing. Kertas ini digunakan untuk menampilkan 

hasil olahan gambar dan pembuatan pernak-pernik lainnya. Berikut berarapa jenis 

karya yang menggunakan kertas : 

1. Buku Catatan 

2. Kwitansi  

3. Kartu Nama 

4. Name Tag 

5. Kop Surat 

6. Amplop Surat 

7. Gantungan Kunci  

8. Jam 
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3.1.1.2 Tinta Warna 

  Digunakan untuk mencetak karya. Tinta warna yang akan digunakan 

adalah CMYK yang merupakan standar industri cetak saat ini. CMYK merupakan 

singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan K mewakili black. CMYK merupakan 

standar warna berbasis pigment-based yang telah disesuaikan dengan standar 

industri printing. Sampai saat ini, dunia cetak mencetak telah menggunakan empat 

warna dasar dalam membuat warna apapun. 

3.1.1.3 Kain 

Kain digunakan untuk menampilkan hasil karya desain dengan teknik 

sablon dan bordir. Teknik tersebut diterapkan pada kaos dan seragam kerja. Kaos 

dan seragam kerja merupakan salah satu dari komponen identitas perusahaan. 

Selain itu diterapkan juga pada kaos yang berfungsi sebagai merchandise. 

3.1.1.4 Keramik 

Keramik digunakan untuk menampilkan hasil karya desain dengan teknik 

digital printing. Teknik tersebut diterapkan pada mug. Mug merupakan salah satu 

dari merchandise yang merupakan komponen dari identitas perusahaan.  

3.1.2 Komponen Alat 

3.1.2.1  Perangkat Keras (Hardware) 

a. Monitor merek COMPAQ 14.1‖, yang digunakan untuk melihat hasil olahan 

dari proses rancangan desain menjadi siap cetak.  

b. CPU (Central Processing Unit), yang digunakan sebagai media untuk 

menyimpan dan mengolah data dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Processor : Intel Pentium Processor T4400 2.20 GHz 



49 
 

 

Memory : RAM 1GB 

c. Keyboard, yang digunakan untuk mengetik kata dan menulis kalimat.  

d. Mouse merek Sturdy, yang digunakan untuk menggambar dan membuat 

desain.  

e. Flashdisk 8GB merek Toshiba, yang digunakan untuk menyimpan data.  

f. Printer Canon, digunakan untuk mencetak karya desain.  

3.1.2.2  Perangkat Lunak (Software) 

 Perangkat yang digunakan dalam membuat karya proyek studi ini adalah 

aplikasi dari Microsoft Windows 7, adapun program-program grafisnya sebagai 

berikut:  

a. Adobe Photoshop CS 3, yang digunakan untuk mengolah gambar bitmap.   

b. Corel Draw versi X5, yang digunakan untuk membentuk template, mengolah 

layout, dan tulisan pada desain. 

3.1.3 Teknik Berkarya 

 Teknik berkarya yang digunakan dalam proses mendesain yaitu dengan 

teknik digital atau komputerisasi selain itu juga menggunakan teknik manual. 

Teknik manual biasanya akan dilakukan pada tahap awal mendesain yaitu dengan 

mebuat sketsa desain, kemudian setelah proses itu akan dilakukan teknik digital 

atau komputerisasi.  
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3.2 Proses Berkarya  

 Proses dalam membuat suatu karya dibutuhkan suatu kreatifitas serta 

imajinasi yang sangat kuat, sehingga membutuhkan proses yang panjang. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi risiko atau tingkat kesalahan pada saat mengolah 

gambar dan desain. Berikut ada beberapa tahap kerja dalam membuat Identitas 

Perusahaan CV. Setia Karya Mandiri adalah sebagai berikut:  

3.2.1 Preliminary Plan  

 Pada proses ini dilakukan kegiatan riset untuk mengumpulkan data-data 

tentang perusahaan melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur. 

Penjelasan dari prose-proses tersebut seperti yang tertera pada bab 1 ( halaman 4 

sampai halaman 6). Selanjutnya proses preliminary plan melalui beberapa tahap 

pengerjaan yaitu : 

3.2.1.1 Penentuan Konsep  

 Berdasarkan hasil riset dan analisis kebutuhan dapat dirumuskan konsep 

umum dan konsep khusus pada redesain identitas perusahaan CV. Setia Karya 

Mandiri di Kabupaten Batang.  Konsep umum pada redesain identitas perusahaan 

adalah dengan meredesain logo serta mendesain beberapa media aplikasi logo 

seperti stationary, seragam karyawan, leaflet dan merchandise. Pada desain yang 

dibuat meggunakan warna biru, merah dan putih. Warna biru dan merah 

merupakan warna pilihan langsung dari klien, selain itu kedua warna tersebut 

memiliki filosofi tersendiri bagi perusahaan. Warna putih merupakan warna 

tambahan yang nantinya sebagai penetral yang memberikan kesan sederhana. 

Pada komposisi desain banyak menggunakan komposisi keseimbangan asmetris 
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dan memberikan kesan dinamis. Pemilihan typografi nantinya menggunkan font  

Squarefont dan di padukan dengan font Lao UI. Keseluruhan desain banyak 

menggunkan teknik vector.  

 Selanjunya merupakan hasil perumusan konsep khusus. Nantinya hasil 

redesain identitas perusahaan terdiri dari redesain logo, stationary, seragam 

karyawan, leaflet dan merchandise.  Konsep khususnya antara lain: 

 Redesain logo nantinya dirancang menggunakan dua warna yaitu biru dan 

merah. Dibuat dengan konsep sederhana yang memberikan kesan dinamis, selain 

itu font yang digunakan adalah font yang memberikan kesan kokoh dan kuat 

sesuai bidang yang dijalankan perusahaan. Teknik pembuatan logo menggunkan 

teknik vector melalui aplikasi Corel Draw X5. Logo merupakan wajah dari suatu 

perusahaan sehingga redesain logo di desain sedemikian rupa agar mewakili 

perusahaan. 

 Pada stationary penggunaan warna tidak jauh berbeda dengan logo yaitu 

warna biru dan merah serta di tambahkan warna putih untuk memunculkan kesan 

kesederhanaan. Stationary dibuat sebagai bentuk keprofesionalitas perusahaan 

terhadap klien serta rekan bisnis. Macam-macam stationary yang nantinya 

dirancang adalah kop surat, amplop, kartu nama, CD, map, kwitansi, note book, 

stampel, dan bolpoin. Macam-macam stationary tersebut merupakan benda-benda 

yang dibutuhkan dalam kegiatan CV. Setia Karya Mandiri. 

 Media selanjutnya adalah seragam karyawan, seragam karyawan terdiri 

dari seragam kemeja, seragam kaos dan name tag.  Desain yang dibuat juga terdiri 
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dari tiga warna, desainnya dibuat sederhana. Fungsi dari seragam karyawan tidak 

jauh berbeda dengan stationary, sebagai penunjang logo perusahaan. 

 Pada perancangan leaflet tidak jauh berbeda dengan desain-desain lainya. 

Hal ini agar saling memiliki kesatuan yang utuh di setiap desainnya. Leaflet 

merupakan media untuk menginformasikan sekilas tentang perusahaan serta 

bidang usaha yang dijalankan. Desainya dibuat sederhana agar pesan yang dibawa 

tersampaikan dengan baik. 

 Perancangan terakhir adalah merchandise. Merchandise yang dibuat terdiri 

dari mug, jam dinding, kaos, topi, dan gantungan kunci. Agar tetap memiliki 

kesatuan dengan desain yang lain desain merchandise dibuat menyesuaikan 

dengan media-media lainya.  

3.2.1.2 Strategi Perancangan  

 Dalam proses perencanaan kita dapat menggabungkan informasi yang kita 

dapat dari proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya. Proses perancangan 

redesain identitas perusahaan meliputi:  

3.2.1.2.1 Pengembangan Kreatif  

 Pada pengembangan kreatif pertama yang dilakukan adalah melakukan 

penghimpunan ide-ide kreatif sebanyak-banyaknya akan berguna ketika 

melakukan proses mendesain. Proses ini dilakukan dengan menghimpun ide, 

pengalaman, gagasan, pengetahuan dan pendapat yang berhubungan dengan 

karya. Dengan adanya tahapan ini juga memperdalam pemahaman sebelum 

melaksanakan proses mendesain. Dalam hal ini dapat dilakukan diskusi dengan 

dosen pembimbing dan klien. 
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 Setelah menemukan ide-ide kreatif selanjutnya ide-ide tersebut di tuangkan 

pada kegiatan mendesain. Mendesain karya yang telah dirumuskan melalui 

analisis kebutuhan dan digabungkan dengan ide-ide kreatif untuk mendapatkan 

hasil karya sesuai yang dibutuhkan. Karya yang dibuat dengan menyertakan 

alternatif desain untuk memperoleh hasil terbaik.   

 Merekomendasikan penyempurnaan yang sudah ada pada logo/ logotype, 

tipografi, grafis dan warna, membuat pilihan identitas baru. Hal ini perlu 

dilakukan guna memadukan konsep yang diajukan berdasarkan referensi dengan 

konsep desain yang sesuai dengan karakteristik CV. Setia Karya Mandiri. Selain 

itu juga memberikan dan menawarkan beberapa alternatif desain yang nantinya 

dapat digunakan oleh CV. Setia Karya Mandiri.  

Pada tahap ini juga dapat dilakukan dengan di atas kertas atau 

menggunakan komputer. Tahap awal di buat di atas kertas dengan adanya 

pembuatan sketsa-sketsa kasar, selanjutnya dapat mulai dengan mengerjakan 

konsep desain yang telah disepakati ke dalam media kerja komputer yang 

nantinya akan diolah menjadi desain siap cetak. Program grafis seperti Corel 

Draw X5, dan Adobe Photoshop CS 3 digunakan untuk mendukung dalam 

mengolah desain. 

3.2.1.2.2 Implementasi  

Hasil pengolahan desain identitas perusahaan yang telah di sepakati dapat 

diaplikasikan pada berbagai media yang telah di rencanakan. Media-media 

tersebut seperti stationary (Memo), seragam karyawan, leaflet serta merchandise. 
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Pada kegiatan implementasi di dalamnya terdapat proses distribusi media yang 

didalamnya terdapat placement media, dan selanjutnya budgeting media.  

1. Distribusi Media 

  Distribusi media merupakan sebuah perencanaan untuk menjaga 

eksistensi dari logo  yang merupakan identitas perusahaan dari CV. Setia 

Karya Mandiri di Kabupaten Batang. Media pengaplikasian logo yang 

digunakan antara lain :  stationary (Memo), seragam karyawan, leaflet serta 

merchandise. 

a. Strategi Sebaran Stationary 

 Stationary terdiri dari berbagai peralatan kantor Stationary yang 

didesain dengan baik sangat diperlukan untuk mendukung integritas dan 

kredibilitas bisnis bagi perusahaan. Fungsi stationary bukan hanya sebagai 

media untuk memperkenalkan diri, bisnis, dan perusahaa, tetapi juga dapat 

mempengaruhi penilaian dan kepercayaan klien, dan mitra perusahaan. 

Pada penyebaran stationary akan di aplikasikan pada perusahaan. 

b. Strategi Sebaran Seragam Karyawan 

 Seragam karyawan merupakan media yang terdiri dari tiga macam 

item yaitu seragam karyawan (kemeja dan kaos) serta name tag atau tanda 

pengenal. Fungsi seragam karyawan tidak jauh berbeda dengan stationary 

yang pada dasarnya untuk menunjukkan prrofesionalitas dari karyawan 

terhadap klien dan mitra perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan. Ke 

tiga item dari seragam karyawan  akan digunakan oleh karyawan ketika di 

kantor maupun pada saat kegiatan lapangan. 
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c. Strategi Sebaran Leaflet 

 Leaflet yang digunakan merupakan leaflet yang berisi informasi 

sekilas tetang perusahaan serta informasi bidang usaha yang dijalankan. 

Penyebarannya di tempatkan di kantor dan diberikan kepada calon klien 

atau mitra perusahaan yang datang langsung kekantor.   

d. Startegi Sebaran Merchandise  

 Merchandise merupakan media yang berfungs sebagai bingkisan 

kenang-kenangan sekaligus bentuk ucapan terima kasih terhada klien yang 

telah bekerja sama dengan perusahaan. Selain itu juga beguna sebagai 

pengingat bagi klien yang nantinya diharapkan dapat membuat klien 

kembali menggunakan jasa dari CV. Setia Karya Mandiri.  

Tabel 3.1 Placement Media 

 

No 
Media yang 

Dirancang 

Placement  

Media 
Distribusi 

Waktu 

Sebaran 

Frekuensi 

Sebaran 

1 Stationary Stationary 

merupakan 

benda-benda 

fungsional yang 

biasa digunakan 

dalam keperluan 

kantor seperti 

administrasi, 

marketing, 

dokumentasi  

dan keuangan. 

 

Klien dan 

mitra bisnis. 

Dalam 

Satu Tahun 

- Kop surat : 

300 lembar 

- Amplop : 300 

- Kartu nama : 

6 box 

- CD : 48 

- Map : 48 

- Kwitansi : 20 

- Note book : 24 

- Stempel : 1 

- Bolpoin : 36 

2 Seragam 

Karyawan  

Digunakan oleh 

karyawan 

Karyawan 

kantor 10 orang 

dan karyawan 

gudang 8 orang  

 

Karyawan  Dalam Satu 

Tahun 

- Kemeja : 10  

- Kaos : 8 

- Name tag : 10 
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No 
Media yang 

Dirancang 

Placement  

Media 
Distribusi 

Waktu 

Sebaran 

Frekuensi 

Sebaran 

3 Leaflet Ditempatkan di 

kantor sebagai 

infomasi sekilas 

tentang 

perusahaan. 

(Asumsi 

pemberian 

leaflet terhadap 

klien sebanyak 

268 lembar per 

tahun, 

dibulatkan 

menjadi 300 

lembar) 

Klien dan 

mitra bisnis. 

Dalam 

Satu Tahun 

300 Lembar 

4 Merchandise  Diberikan 

kepada klien 

yang telah 

bekerja sama 

dengan CV. 

Setia Karya 

Mandiri. 

Klien  Selama 

persediaan 

masih ada  

- Mug : 10 

- Jam : 10 

- Kaos : 10 

- Topi : 10 

- Gantungan 

kunci : 60 

 

2. Budgetting Media 

 Perhitungan perkiraan budgeting merujuk pada perumusan placement 

media sesuai tabel 3.1. Sehingga dapat dihitung perkiraan pembiayaan selama 

setahun adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Budgetting Media  

No Jenis Media 
Macam – 

Macam Media 

Jumlah 

Kebutuhan 

(Per Tahun) 

Harga 

/Satuan 

Jumlah 

(Rp) 

1 Stationary - Kop surat  

- Amplop  

- Kartu nama 

- CD 

- Map  

- Kwitansi 

- Note book 

- Stempel  

- Bolpoin 

300 

300 

6 box 

48 

48 

20 

24 

1 

36 

@300 

@500 

@30.000 

@8.000 

@6.000 

@16.750 

@15.000 

@50.000 

@3.500 

90.000 

150.000 

180.000 

384.000 

288.000 

335.000 

360.000 

50.000 

126.000 

 Total 1   1.963.000 

2 Seragam 

karyawan  
- Kemeja 

- Kaos 

- Name tag 

10 

8 

10 

@80.000 

@45.000 

@850 

800.000 

360.000 

8500 

 Total 2   1.168.500 

3 Leaflet leaflet 300 @1735 520.500 

 Total 3   520.500 

4 Merchandise - Mug 

- Jam dinding 

- Kaos 

- Topi 

- Gantungan 

kunci acrylic 

- Gantungan 

kunci gravir 

- Gantungan 

kunci press 

10 

10 

10 

10 

20 

 

20 

 

20 

@25.000 

@35.000 

@45.000 

@25.000 

@3.500 

 

@12.000 

 

@4.000 

250.000 

350.000 

450.000 

250.000 

70.000 

 

240.000 

 

80.000 

 Total 4   1.690.000 

 Berdasarkan pada tabel budgeting diatas, maka diperoleh jumlah sub 

total= total 1 + total 2 + total 3 + total 4 

Sub Total = 1.963.000 + 1.168.500 + 520.500 + 1.690.000 = Rp. 5.342.000  

Dengan demikian maka biaya yang diperlukan oleh CV. Setia Karya Mandiri  

dalam satu tahun adalah Rp 5.342.000. 

3.2.2 Proses Pra Produksi 
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3.2.2.1 Pengambilan Objek (Pemotretan) 

 Proses pengambilan objek atau pemotretan yaitu pengambilan foto. Foto 

ini pada awalnya berfungsi sebagai dokumentasi penulis tapi selanjutnya 

digunakan untuk pembuatan desain leaflet. Objek yang dipotret meliputi gedung 

kantor, gudang dan beberapa kegiatan di kantor maupun digudang. Objek foto 

yang dihasilkan sebanyak 44 foto. 

3.2.2.2 Pemilihan Foto 

 Keseluruhan desain yang akan dibuat tidak banyak yang diberikan 

tambahan foto, hanya pada desain leaflet yang diberikan foto. Seleksi ini 

dilakukan dengan memilih beberapa foto yang akan diterapkan pada desain 

leaflet.  Keseluruhan hasil foto yang diperolah adalah 44 foto dan diseleksi untuk 

penerapan pada desain leaflet sebanyak 2 foto. 

3.2.2.3 Editing Foto 

 Proses editing dilakukan pada foto yang telah terpilih untuk penerapan 

pada desain leaflet. Proses ini terdiri dari editing pencahayaan pada hasil foto agar 

foto terlihat lebih jelas serta cropping untuk memotong foto agar penerapannya 

dapat sesuai dengan desain leaflet. hasil editing biasanya foto akan terlihat lebih 

bagus dan lebih jelas. Proses ini menggunkan aplikasi Photoshop X3.   

3.2.3 Produksi  

3.2.3.1 Manual Rough Sketch 

 Proses manual rough sketch adalah pembuatan rancangan secara manual 

dengan pensil diatas kertas sebagai coretan-coretan yang nantinya dapat menjadi 

tahap awal dalam proses dalam berkarya. Gambaran kasar atau sketsa kasar 
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tentang redesain identitas perusahaan terdiri dari logo, stationary, seragam 

karyawan, leaflet, merchandise.  

 

Gambar 3.1 Manual Rough Sketch Logo 

3.2.3.2 Komputerisasi 

 Setelah proses pembuatan sketsa kasar selanjutnya dibuat desain secara 

komputerisasi. Pada pembuatannya sebagian besar desain berbasis vector dan di 

buat menggunakan aplikasi Corel Draw X5. Pada proses komputerisasi ini 

menghasilkan karya desain yang siap cetak.  

 

Gambar 3.2 Lembar Kerja Corel Draw 
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3.2.3.3 Konsultasi Klien dan Dosen Pembimbing 

 Konsultasi dilakukan untuk memperoleh desain yang baik, tepat guna serta 

objektif. Pada kegiatan konsultasi dengan klien, keseluruhan desain yang 

diharapkan adalah desain yang sederhana dengan menggunkan warna merah dan 

biru sesuai filosofi perusahaan. Pada redesain logo klien mengharapkan bentuk 

logo yang sederhana tapi dapat menunjukkan bahwa CV. Setia Karya Mandiri 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi.  

 Sedangkan pada konsultasi dengan dosen pembimbing, desain yang dibuat 

menyesuaikan keinginan dari klien. Dosen pembimbing mengarahkan pada 

bentuk-bentuk estesis, komposisi, serta tipografinya. Adanya konsultasi dengan 

pembimbing mengarahkan penulis untuk membuat karya yang baik sesuai yang 

diharapkan serta memenuhi kaidah estetis.  

3.2.3.4 Revisi Dan Penyempurnaan Desain  

 Setelah adanya diskusi dengan dosen dan klien maka akan didapatkan 

hasil desain identitas perusahaan yang sesuai dengan informasi-informasi yang 

didapat sebelum-sebelumnya. Pada kegiatan ini biasanya bisa lebih dari satu kali 

untuk bisa meperoleh hasil yang terbaik.  

3.2.3.5 Pencetakan Final Ad 

 Proses pencetakan merupakan proses lanjutan setelah karya desain sudah 

final dan siap untuk dicetak sehingga menghasilkan barang jadi dan dapat 

digandakan sesuai yang kebutuhan. Sebelum benar-benar dicetak desain diteliti 

terlebih dahulu, desain diteliti pada ukuran, teks, dan warna. Setelah itu dilakukan 

tes uji warna, agar hasil karya desain yang dicetak warnanya sesuai dengan warna 
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pada desain. Desain stationary, leaflet, dan merchandise pencetakannya 

diserahkan pada jasa percetakan, sedangkan pada desain seragam diserahkan pada 

penjahit. 

3.2.4 Proses Pasca Produksi 

3.2.4.1 Persiapan Pameran 

 Hasil desain yang telah dicetak nantinya akan didisplay untuk keperluan 

pameran. Pada persiapan pameran karya-karya tersebut didispalay dan ditata 

sedemikian rupa sehingga dapat di tampilkan secara menarik. Konsep-konsep 

berkarya dan penjelasan tentang hasil karya juga di bingkai sehingga pengunjung 

dapat membaca konsep  tersebut sehingga dapat memberikan apresiasinya. 

3.2.4.2 Pameran  

Pada tahap ini merupakan tahap penyajian karya yang sudah siap untuk 

dipamerkan sebagai salah satu bentuk penyampaian pesan kepada masyarakat 

melalui pameran proyek studi.  
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Bagan Proses Berkarya :  
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BAB  4 

ANALISIS KARYA 

4.1 DESAIN IDENTITAS PERUSAHAAN 

4.1.1 ALTERNATIF DESAIN LOGO 

 Pada dasarnya CV. SETIA KARYA MANDIRI telah memiliki logo, logo 

awal yang dimiliki terdiri dari logogram dan logotype. Ide untuk pembuatan logo 

baru pun tetap memiliki konsep yang sama dengan logo awal, yaitu dengan 

menggunakan logogram dan logotype. Logo awal yang dimiliki CV.SETIA 

KARYA MANDIRI berbentuk segitiga. Bentuk segitiga tersebut telah di stilisasi 

sehingga didalamnya terdapat kata SKM yang merupakan singkatan dari nama 

perusahaan, selain itu juga ada nama perusahaan sebagai pendukung dari logo 

tersebut. 

Gambar 4.1 Logo Awal Perusahaan dalam Stempel dan Gedung Kantor 

Sumber: Dokumen Penulis 2014 

  

Dalam redesain identitas perusahaan logo perusahaan yang sudah ada ini 

didesain ulang, berikut beberapa desain logo yang diajukan kepada pemilik 

perusahaan: 
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1.   

 

 

Logo ini merupakan pembentukan dari helm keselamatan yang 

biasa dipakai di lapangan. Bentuk helm ini distilisasi menjadi bentuk yang 

sederhana dengan mengunakan unsur-unsur garis. Warna yang di gunakan 

terdiri dari tiga warna yaitu biru, merah dan hitam. Font yang digunakan 

adalah font Palatino Linotype.  

2.   

 

 

 

Logo ini merupakan logotype karena terbentuk dari font Eras Bold 

ITC. Logo terdiri dari tiga huruf yaitu ―SKM‖ yang merupakan 

kepanjangan dari nama perusahaan. Terdiri dari tiga warna yaitu biru, 

merah dan putih. Pada tengah-tengah  huruf K dan M terdapat segi tiga 

berwarna merah, yang bermakna sebagai atap rumah.  

3.   

 

 

Logo ini terbentuk dari tiga huruf yang merupakan inisial dari 

nama perusahaan. Warnanya terdiri dari warna biru, merah, dan putih. 
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Penggabungan huruf S dan K terdapat siluet rumah, pada pembuatannya 

huruf K dibuat terbalik.   

4.   

 

 

Logo ini  menampilkan bentuk dasar dari kubus yang diolah 

sehingga di dalamnya memiliki unsur bentuk huruf ―SKM‖ yang 

merupakan singkatan dari nama perusahaan itu sendiri, bentuk kubus di 

ambil dari bentuk gedung dan distilisasi menjadi bentuk kubus.  Di 

sampingnya terdapat tulisan ―CV. Setia Karya Mandiri‖. Dari keselurahan 

bentuk logo, logo ini memiliki 2 warna yaitu warna biru untuk bentuk 

kubus dan warna merah untuk teks nama perusahaan. 

4.1.2 Final Logo 

 

Gambar 4.2 Logo CV. SETIA KARYA MANDIRI 

Sumber : Dokumen Penulis 2014 
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Gambar 4.3 Logo Positif - Diapositif 

Sumber : Dokumen Penulis 2014 

 

Gambar 4.4 Grid Logo 

Sumber : Dokumen Penulis 2014 

 

 

Gambar 4.5 Ukuran dan Acuan Warna Logo 

Sumber : Dokumen Penulis 2014 
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Gambar 4.6 Variasi ukuran logo 

Sumber : Dokumen Penulis 2014 

 

4.1.3 Spesifikasi Karya 

 Judul  : Logo  

Media  : Vector Art 

Tahun  : 2014 

4.1.4 Deskripsi Karya 

 Logo CV. Setia Karya Mandiri  menampilkan bentuk dasar dari kubus 

yang diolah sehingga di dalamnya memiliki unsur bentuk huruf ―SKM‖ yang 

merupakan singkatan dari nama perusahaan itu sendiri. Di sampingnya terdapat 

tulisan ―CV. Setia Karya Mandiri‖. Dari keseluruhan bentuk logo, logo ini 

memiliki dua warna yaitu warna biru untuk bentuk kubus dan warna merah untuk 

teks nama perusahaan.  

 

4.1.5 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 
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Pada logo baru CV. Setia Karya Mandiri ini terdiri dari dua warna 

yaitu warna biru dan merah, logo ini memiliki dimensi bentuk persegi. Logo 

dibuat dengan menggunakan software CorelDraw X4 dan merupakan gambar 

yang berbasis vector,  yang nantinya dapat diperbesar atau pun diperkecil 

dengan tidak mengurangi kualitas gambar. Perancangan logo baru ini di 

dasarkan pada pertimbangan bentuk sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.7 Unsur-unsur pembentukan logo 

Sumber : Dokumen Penulis 2014 

  

Bentuk utama dari logo baru ini terinspirasi dari bentuk gedung yang 

kemudian di stilisasi menjadi bentuk kubus, kemudian ditambahkan dengan 

teks  nama perusahaa di sampingnya. Adapun proses pembuatan logo tersebut 

sebagai berikut : 

a. Merancang bentuk logo dengan membuat sketsa terlebih dahulu, 

kemudian di pindai dengan scanner sehingga dapat diolah di komputer. 
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b. Agar dapat memberikan bentuk 3D kubus yang simetris dilakukan proses 

pembuatan bentuk kubus di software Blender. 

c. Setelah bentuk kubus sesuai, dilakukan proses pembuatan bentuk dasar 

logo menggunakan software CorelDraw X4 dengan menggunakan teknik 

vector. 

d. Di dalam bentuk dasar kubus dibuat bentuk teks ―SKM‖ yang dibuat 

dengan acuan bentuk font Squarefont.  

e. Selanjutnya pembuatan teks nama perusahaan ―CV. Setia Karya Mandiri‖ 

dengan menggunakan font Squarefont. 

f. Setelah semua unsur logo selesai, keseluruhan logo diberi warna biru 

untuk bentuk kubus dan warna merah untuk teks nama perusahaan.  

g. Logo yang sudah jadi di simpan dalam bentuk .cdr dan di export  dengan 

format .png.  

2. Aspek Estetis 

Logo baru ini merupakan tipe logo campuran karena memiliki 

unsur logogram dan logotype. Bentuk kubus merupakan bentuk dasar dari 

logo ini, bentuk kubus ini distilisasi sehingga tampak teks ―SKM‖ yang 

merupakan kepanjangan dari nama perusahaan CV. Setia Karya Mandiri. 

Teks ―SKM‖ dibuat dengan acuan dari bentuk font Squarefont, sehingga 

teks ―SKM‖ serasi dengan teks nama perusahaan yang merupakan salah 

satu unsur kesatuan logo. Peletakan nama perusahaan berada memanjang 

di sebelah kanan sehingga memunculkan keseimbangan asimetris serta 

menambahan kesan dinamis. Warna biru dan merah yang di terapkan 
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pada logo merupakan warna wajib yang harus digunakan, sesuai dengan 

filosofi yang dipegang oleh client.  

3. Aspek Pesan  

Perancangan logo baru ini menggunaan konsep bentuk yang 

simetris, berawal dari bentuk gedung atau bangunan yang merupakan 

bidang pekerjaan yang dijalankan oleh perusahan ini disederhanakan 

menjadi bentuk kubus. Pemilihan kubus sebagai bentuk dasar karena 

bentuk kubus yang memiliki garis tegas memberikan kesan kokoh dan 

kuat, pada font yang dipilih pun memilik garis yang tegas sehingga sesuai 

dengan bentuk kubus tersebut, hal ini sesuai dengan bidang pekerjaan 

yang dijalankan. 

Warna biru dan merah yang diterapkan pada logo merupakan 

pilihan langsung dari client, warna biru dan merah ini mewakili makna 

tegas dan dapat di percaya. Biru juga merupakan warna yang termasuk 

tenang dan bersifat profesional. Efek lain warna biru adalah sering di 

anggap sebagai warna yang melambangkan kepercayaan selain itu warna 

biru dapat melambangkan kesantunan, yang dapat diartikan kesantunan 

dalam berbicara. Merah adalah warna yang kuat sekaligus hangat. Di 

dalam desain, kita bisa menggunakan warna merah sebagai aksen karena 

sifatnya yang kuat, kuat ini di tujukan pada makna kuat dalam pendirian.  

Dari keseluruhan bentuk logo, perancangannya ingin menonjolkan 

bentuk sederhana tapi memiliki unsur ketegasan, kokoh dan kuat. 
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4.2 Seragam Karyawan 

4.2.1 Kemeja 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Desain Kemeja Kantor 

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Aplikasi Kemeja Kantor  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

4.2.1.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Kemeja Karyawan 

Media : Bordir pada Kain  

Ukuran :  63 x 41 cm 

Tahun : 2015 
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4.2.1.2 Deskripsi Karya 

Kemeja karyawan ini nantinya akan digunakan oleh karyawan di bagian 

front office. Kemeja ini di buat dari tiga unsur warna yaitu warna biru, merah dan 

putih. Pada bagian kiri depan kemeja terdapat logo yang berwarna putih dan 

dibagian belakang terdapat logo yang ukuranya lebih besar dari pada logo ada 

pada bagian depan, warna untuk logo pada bagian belakang berwarna biru dan 

merah. 

4.2.1.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Perancangan desain kemeja ini dengan melalui beberapa proses 

sebagai berikut : 

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 

b. Membuat pola kemeja bagian depan dan bagian belakang di komputer 

melalui CorelDraw X4. 

c. Pada kemeja bagian depan dibagi menjadi tiga bagian.  

d. Bagian bahu dan lengan baju diberi warna putih. Di bagian kanan 

diberikan dua garis kombinasi warna merah dan sisanya diberi warna 

biru. 

e. Sedangkan pada kemeja bagian belakang dibagi menjadi dua bagian. 

f. Bagian punggung atas diberi warna putih dan sisanya diberi warna 

biru. 

g. Kemudian logo diletakkan pada bagian kiri depan kemeja, logo ini 

diberi warna putih. 
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h. Sedangkan pada bagian belakang diberi logo dengan ukuran yang lebih 

besar. 

i. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr kemudian diexport 

dalam format JPG. 

2. Aspek Estetis  

Secara keseluruhan konsep pembuatan kemeja karyawan ini sama 

seperti pada konsep pembuatan logo. Pada dasarnya kemeja mewakili gaya 

yang formal dan pada desain ini dibuat dengan memberikan kesan simpel. 

Pada bagian lengan baju, bahu dan punggung bagian atas diberikan 

kombinasi warna putih, untuk kerahnya menggunakan kombinasi warna 

biru. Pada bagian kanan depan baju diberikan dua garis kombinasi warna 

merah sisanya menggunakan warna biru. Logo di terapkan pada bagian 

depan dan belakang kemeja, logo depan menggunakan warna putih dan 

ukuran kecil sehingga tetap terkesan simpel. Sedangkan logo di belakang 

yang berwarna biru dan merah memiliki ukuran lebih besar agar lebih 

dapat terlihat, logo belakang ini diletakkan tepat di posisi tengah sehingga 

memunculkan keseimbangan simetris.   

3. Aspek Pesan 

Gaya kemeja memberikan kesan formal dan rapi bagi yang 

melihatnya, formal dan rapi diharapkan dapat memberikan kesan dapat di 

percaya karena perasaan dapat dipercaya ini merupakan hal penting yang 

dijunjung tinggi oleh perusahaan ini. Di samping itu target audience yang 

dituju oleh perusahaan ini merupakan pria-wanita yang berumur 30-60 th, 
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sehingga kesan formal dan rapi sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kepercayaan. Warna yang dipilih untuk kombinasi dalam pembuatan 

kemeja dipilih sama seperti warna pada logo. Warna-warna tersebut adalah 

warna wajib dan warna yang dapat mewakili visi misi perusahaan. 

4.2.2 Kaos 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Desain Kaos Tukang 

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

 

Gambar 4.11 Aplikasi Kaos Tukang  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 
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4.2.2.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Kaos  Karyawan 

Media : Sablon pada Kain  

Ukuran : 68 x 44 cm 

Tahun : 2015 

4.2.2.2 Deskripsi Karyawan 

 Seragam karyawan ini berbentuk kaos dan akan di gunakan oleh karyawan 

di bagian gudang (tukang). Kaos karyawan ini di buat dengan memiliki warna 

dasar biru. Penempatan logo sama seperti pada penempatan logo pada kemeja 

perusahaan, tetapi logo yang di gunakan pada kaos menggunakan logo yang 

berwarna putih saja.  

4.2.2.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Pembuatan desain kaos karyawan melalui beberapa proses, yaitu 

sebagai berikut :  

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 

b. Membuat pola kaos di komputer melalui CorelDraw X4. 

c. Kaos diberi warna biru.  

d. Kemudian logo diletakkan pada bagian kiri depan kaos, logo ini diberi 

warna putih. 

e. Sedangkan pada bagian belakang diberi logo dengan ukuran yang lebih 

besar dan berwarna putih pula. 
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f. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr kemudian di 

export dalam format JPG. 

2. Aspek Estetis 

Kaos karyawan ini dibuat sesimpel mungkin, kaos dibuat satu 

warna yaitu warna biru, logo yang diterapkan berwarna putih. Posisi logo 

pada kaos sama seperti posisi logo pada desain kemeja karyawan, yaitu 

dibagian depan kiri atas dan bagian tengah belakang.  

3. Aspek Pesan 

Perancangan kaos karyawan di buat simpel dengan hanya memiliki 

dua unsur warna saja yaitu biru dan putih. Warna biru yang mewakili 

makna profesional dan putih mewaikili makna kesederhaan. Dua poin 

makna tersebut mewakili pekerjaan dari para karyawan gudang, karyawan 

gudang memiliki tugas membuat barang-barang kebutuhan dari kegiatan 

konstruksi, sehingga dibutuhkan keahlian serta sikap yang professional 

dalam pekerjaan. Sedangkan dari peletakan posisi logo pada kaos di desain 

sama seperti posisi logo pada kemeja agar terbentuk satu kesatuan dan 

keserasian desain, dengan harapan kesatuan dan keserasian juga dapat 

terjadi antar karyawan sekalipun mereka memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang berbeda.  
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4.2.3 Name Tag 

 

 

Gambar 4.12 Desain dan Aplikasi Name Tag  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

 

4.2.3.1 Spesifikasi Karya 

Judul :Name Tag CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Print digital pada kertas ivory 230 gsm 

Ukuran : Diameter 6 cm 

Tahun : 2015 

4.2.3.2 Deskripsi Karya 

 Name tag ini dibuat dengan ukuran 9 x 5.5 cm, berbentuk persegi. Pada 

bagian kiri terdapat nama pegawai dan jabatan menggunakan font Lao UI yang 

berwarna merah, dan pada bagian kanan terdapat foto pegawai. Bagian bawah 
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diberikan ornamen siluet deretan bangunan yang diberi warna biru, sedangkan 

background yang digunakan menggunakan warna putih. 

4.2.3.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Perancangan desain name tag dengan melalui beberapa proses 

sebagai berikut : 

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 

b. Membuat persegi dengan ukuran 9 x 5,5 cm melalui CorelDraw X4. 

c. Persegi  yang dibuat sebagai dasar ini diberikan warna putih. 

d. Pada kanan diberi foto dan bagian kiri diberi nama serta jabatan 

dengan menggunakan font Lao UI. 

e. Nama pegawai ini diberikan warna merah dan diberi garis di bawah 

nama yang berwarna merah juga. 

f. Sedangkan jabatan yang berada di bawah nama diberi warna merah 

dengan ukuran lebih kecil. 

g. Bagian bawah diberi ornamen siluet deretan bangunan yang berwarna 

biru. 

h. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr kemudian diexport 

dalam format JPG. 

2. Aspek Estetis 

Name tag ini memiliki 9 x 5,5 cm dengan background warna putih. 

Bagian kiri terdapat nama pegawai serta jabatan dan bagian kanan terdapat 

foto pegawai, selain itu dibagian bawah terdapat ornamen siluet deretan 
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bangunan. Desainya di buat sederhana dengan tidak banyak unsur-unsur 

yang diberikan, selain itu warna putih juga memberikan kesan sederhana. 

Meskipun foto dan nama pegawai di kanan dan kiri, adanya tambahan 

ornamen di bawahnya memunculkan keseimbangan asimetris dan kesan 

dinamis lebih menonjol.   

Tabel 4.1 Rangking Visual Name Tag 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Foto Pegawai 

2 Nama Pegawai 

3 Jabatan Pegawai 

 

3. Aspek Pesan 

Pembuatan name tag ini berfungsi sebagai identitas diri. Name Tag 

bersifat informatif karena disertakan foto, nama serta jabatan sehingga 

clien dapat mengetahui dengan siapa mereka berinteraksi. Desain 

sederhana yang dibuat bertujuan agar fungsi penunjuk identitas diri pada 

name tag tetap dapat tersampaikan.  

4.3 Stationary 

 Desain stationary yang dibuat ini untuk menunjang identitas perusahaan 

sesuai kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Keseluruhan dari desain stationary 

dibuat dengan memiliki satu tema yang dinamis, kesatuan dapat dilihat dari 

warna, tata letak, font, dan ornamen. Macam-macam desain stationary adalah 

sebagai berikut: 
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4.3.1 Kop Surat 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Desain dan Aplikasi Kop Surat 

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

4.3.1.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Kop Surat CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak offset pada HVS 80 gsm  

Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4) 

Tahun : 2015 

4.3.1.2 Deskripsi Karya 

 Perancangan desain kop surat di buat ukuran 21 x 29,7 cm. memiliki 

warna dasar putih, logo berada di bagian atas sedangkan alamat dan nomor 

telepon berada dibagian bawah. Desain kop surat ini di cetak pada kertas HVS 80 

gsm.  

4.3.1.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Kop surat didesain dengan proses di bawah ini : 

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 
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b. Membuat file baru dengan ukuran 21 x 29,7 cm (A4) pada CorelDraw 

X4. 

c. Memberikan ornamen berbentuk siluet deretan bangunan yang terdiri 

dari rumah dan gedung. 

d. Ornamen diberi warna biru dan diletakkan di bagian bawah  

e. Kemudian meletakkan logo di kiri atas  

f. Menuliskan alamat kantor dan nomor telepon menggunakan font 

squarefont,  dan diletakkan di kiri bawah tepat diatas ornamen siluet 

deretan bangunan. 

g. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr kemudian di 

export dalam format JPG. 

2. Aspek Estetis 

Kop surat di buat dengan ukuran 21 x 29,7 cm (A4), logo 

diletakkan di pojok kiri atas kertas. Background kertas menggunakan 

warna putih untuk memberikan kesan simpel dan sederhana. Ornamen 

siluet deretan bangunan diberi warna biru dan diletakkan pada bagian 

bawah, informasi kantor diletakkan tepat di atas ornamen deretan 

bangunan dengan menggunakan font squarefont, ornamen deretan 

bangunan ini merupakan pola latar belakang perusahaan yang dapat 

memberikan makna bahwa perusahaan ini adalah perusahan konstruksi. 

Informasi kantor yang menggunakan font squarefont memiliki 

kesatuan huruf dengan teks nama perusahaan pada logo. Warna biru pada 

ornamen deretan bangunan dan warna merah pada informasi alamat kantor 
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juga merupakan satu kesatuan dari warna logo. Sehingga secara 

keseluruhan desain kop surat ini memiliki unsur kesatuan dan keserasian. 

Desain kop surat ini memunculkan keseimbangan asimetris dan dinamis 

karena logo diletakkan di pojok kiri atas.  

Tabel 4.2 Rangking Visual Kop Surat 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Isi Surat 

3 Informasi Kantor 

 

3. Aspek Pesan 

Fungsi kop surat adalah untuk mewakili identitas lembaga / 

perusahaan. Kop surat merupakan bagian dari surat formal. Kop surat ini 

berisi logo, alamat dan nomor telpon sesuai sebagai informasi umum. 

Desain nya yang sederhana dapat memaksimalkan fungsi kop surat 

tersebut.  
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4.3.2 Amplop 

 

Gambar 4.14 Desain Amplop  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Aplikasi Amplop  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

4.3.2.1 Spesifikasi Karya 

Judul  : Amplop CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak digital pada HVS 80 gsm 
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Ukuran : 23 x 11 cm 

Tahun : 2015 

4.3.2.2 Deskripsi Karya 

 Amplop surat ini di cetak pada kertas HVS 80 gsm, dibuat pada ukuran 23 

x 11 cm. Desain amplop surat ini masih memiliki satu kesatuan dengan desain kop 

surat. Pada desainya juga disertakan logo perusahaan dan informasi kantor. 

4.3.2.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Proses pembuatan desain amplop surat melalui beberapa proses 

yaitu sebagai berikut: 

a. Membuat rancangan desain amplop di kertas terlebih dahulu. 

b. Membuat jaring-jaring amplop dengan ukuran keseluruhan 25 x 24 cm 

pada CorelDraw X4.  

c. Sisi tampak depan amplop berukuran 23 x 11 cm, sedangkan pada sisi 

belakang berukuran 23 x 9,5 cm. pada penghubung sisi depan dan sisi 

belakang amplop berukuran 1 x 11 cm, penutup amplop berukuran 23 

x 3 cm. 

d. Pada sisi bawah logo diberikan ornamen siluet deretan bangunan dan 

diberi warna biru. 

e. Meletakkan logo pada sisi kanan atas amplop dan informasi kantor di 

atas ornamen siluet deretan bangunan. Informasi kantor menggunakan 

font Squarefont dan diberi warna merah. 
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f. Membuat persegi yang ujungnya tumpul dan diletakkan di sisi kiri 

amplop yang berfungsi sebagai penulisan alamat surat yang dituju.  

g. Memberikan warna biru pada bagian tutup amplop, pengubung sisi 

depan dan belakang amplop yang berada di sisi kanan dan kiri amplop. 

h. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr serta diekspor ke 

dalam format JPG. 

2. Aspek Estetis 

Sebagian besar desain berlatar warna putih, agar kesan simpel dan 

sederhana tetap dapat di tonjolkan. Ornamen siluet deretan bangunan 

selain menambah nilai estetis pada desain juga dapat menguatkan identitas 

sebagai perusahan konstruksi. Ornamen ini diberi warna biru dan 

diletakkan di bagian bawah desain amplop surat. Informasi kantor 

diletakkan diatas ornamen untuk mengisi ruang kosong.  

Logo diletakkan di kanan atas amplop agar dapat memberikan 

kesan dinamis. Persegi yang memiliki ujung tumpul yang berfungsi 

sebagai tempat menuliskan alamat yang dituju diletakkan di kiri amplop 

surat. Secara keseluruhan desain memiliki keseimbangan asimetris yang 

terkesan dinamis, karena peletakkan elemen visual di tata tidak beraturan 

tapi tetap memberikan kesan seimbang. 

Tabel 4.3 Rangking Visual Amplop 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Ornamen Deretan Bangunan 

3 Kotak Alamat yang di tuju 

4 Informasi Kantor 
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3. Aspek Pesan 

Amplop surat merupakan alat pembungkus surat yang dilakukan 

pada kegiatan surat-menyurat. Desain amplop dibuat simpel sehingga 

fungsi amplop tetap dapat tersampaikan. Desain amplop surat ini hanya 

memuat identitas-identitas utama dari perusahaan agar penerima surat 

dapat langsung mengetahui pengirim.  

4.3.3 Kartu Nama 

 

Gambar 4.16  Desain Kartu Nama  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

 

Gambar 4.17 Aplikasi Kartu Nama  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 
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4.3.3.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Kartu Nama CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak digital pada kertas ivory 230 gsm 

Ukuran : 8,5 x 5,5 cm 

Tahun : 2015 

4.3.3.2 Deskripsi Karya 

 Desain kartu nama ini merupakan kartu nama dua sisi, berukuran 8,5 x 5,5 

cm. Pada sisi depan terdapat logo, sedangkan bagian belakang terdapat nama 

pemilik, alamat kantor, nomor telepon. Pada bagian bawah kartu nama terdapat 

ornamen siluet deretan gedung. Desain ini merupakan karya vektor yang dibuat 

pada CorelDraw X4.  

4.3.3.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Proses pembuatan desain kartu nama adalah sebagai berikut : 

a. Pembuatan sketsa desain di kertas. 

b. Membuat dua bidang berbentuk persegi panjang dengan masing-

masing ukuran 8,5 x 5,5 cm 

c. Pada satu bidang yang akan di jadikan sisi depan kartu nama diberi 

warna putih. 

d. Kemudian di bagian tengah atas diberikan logo, dan pada kiri bawah 

diberi nama direktur serta nomor telepon. 

e. Bagian bawah diberikan ornamen siluet deretan bangunan yang 

berwarna biru. 
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f. Sedangkan bidang yang akan di jadikan sisi belakang kartu nama 

diberi warna biru.  

g. Bagian tengah atas diberi logo berwarna putih, dibawahnya dilanjutkan 

dengan alamat kantor dan nomor telepon kantor.  

h. Pada bagian bawah diberi ornamen siluet deretan bangunan yang diberi 

warna putih. 

i. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan diekspor ke 

dalam format JPG 

2. Aspek Estetis 

Background kartu nama ini terdiri dari warna putih dan biru. Pada 

sisi depan kartu nama yang berlatar putih terdapat logo ditengah-tengah, 

terdapat nama direktur beserta nomor telepon. Pada teks nama dan nomor 

telpon menggunakan font Lao UI yang diberi warna merah. Selain itu 

diberi juga ornamen siluet deretan bangunan berwarna biru sebagai 

penambah nilai estetis. Sedangkan pada sisi belakang kartu nama yang 

diberikan background  biru terdapat logo perusahaan, alamat kantor dan 

nomor telepon kantor. Logo perusahaan diberi warna putih, sedangkan 

informasi kantor diberi warna putih dan semua teks tersebut menggunakan 

font Lao UI. Selain itu pada sisi belakang ini juga diberikan ornamen siluet 

deretan bangunan yang dberi warna putih. Keseluruhan desain memiliki 

tetap memiliki kesatuan dan keserasian dengan desain-desain lainya.  
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Tabel 4.4 Rangking Visual Kartu Nama Sisi Depan 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Nama  

3 Nomor Telepon 

 

Tabel 4.5 Rangking Visual Kartu Nama Sisi belakang 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Alamat Kantor  

3 Nomor Telepon Kantor 

 

3. Aspek Pesan 

Kartu nama bersifat informatif, karena didalamnya membawa 

informasi tentang nama pemilk serta informasi kantor, sehingga orang 

yang mendapat kan kartu nama tersebut dapat menghubungi perusahaan 

ketika dia membutuhkan jasa dari perusahaan tersebut. Desain sederhana 

yang dibuat untuk dapat menonjolkan informasi yang ada didalamnya. 

Warna-warna yang digunakan diharapkan dapat memberikan kesan sesuai 

yang diharapkan oleh perusahaan.   
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4.3.4 CD (Compact Disc) 

 

Gambar 4.18 Desain Label dan Tempat CD  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

Gambar 4.19 Aplikasi Label dan Tempat CD  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

4.3.4.1 Spesifikasi Karya 

Judul : CD CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak digital kertas label CD pada CD 

Ukuran : 12 cm (CD) 

Tahun : 2015 
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Judul : Tempat CD CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak digital kertas ivory 210 gsm pada tempat CD 

Ukuran : 12,5 x 12,5 cm ( Tempat CD) 

Tahun : 2015 

4.3.4.2 Deskripsi Karya 

 CD dan tempat CD merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, 

desainnya pun dibuat memiliki satu kesatuan yang serasi. Kedua desain ini 

terdapat logo dan ornamen siluet deretan bangunan berwarna biru dengan latar 

belakang berwarna putih. Pada tempat cd bagian belakangnya diberi warna biru 

dan diberi informasi kantor. 

4.3.4.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Pada proses pembuatan label CD dan tempat CD ini melalui 

beberapa langkah, yaitu: 

a. Membuat sketsa desain label dan tempat CD di kertas 

b. Membuat bidang label berdiameter 12 cm di CorelDraw X4 

c. Latar belakangnya diberi beri warna putih. Di bagian bawah diberi 

ornamen deretan bangunan dengan warna biru. Di sisi atas diberi 

logo. 

d. Kemudain membuat jaring-jaring tempat cd dengan ukuran 12,5 x 

12,5 cm.  

e. Bagian depan diberi latar belakang warna putih, kemudian diberi 

ornamen deretan bangunan berwarna biru. 
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f. Pada sisi atasnya diberi logo dan alamat kantor. 

g. Bagian belakang tempat CD diberi latar belakang warna biru. 

2. Aspek Estetis 

Desain label CD berlatar belakang warna putih bagian bawah 

diberikan ornamen siluet deretan bangunan berwarna biru, bagian atas 

diberi logo. Kedua desainya merupakan desain yang berbasis vektor yang 

di buat pada CorelDraw X4 Sedangkan pada tempat CD yang berukuran 

12,5 x 12,5 cm memiliki desain yang hampir sama dengan desain label 

CD, tapi pada desain tempat CD pada bagian bawah logo ditambahkan 

serta informasi kantor yang menggunakan font squarefont dan diberi 

warna merah. Desain keduanya dibuat simpel sesuai konsep dasar dari 

pembuatan identitas perusahaan ini. Keseimbangan yang timbul pada 

desain ini merupakan keseimbangan asimetris. Ornamen deretan bangunan 

yang digunakan juga dapat menambahkan nilai estetis pada desain, di 

samping itu ornamen ini membawa pesan tersirat yaitu sebagai penegas 

bahwa CV. Setia Karya Mandiri merupakan perusahaan dibidang jasa 

konstruksi.     

Tabel 4.6 Rangking Visual Compact Disk 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Informasi Kantor 

 

3. Aspek Pesan 

 CD atau compact disc  merupakan sebuah media  untuk 

menyimpan data, CV. Setia Karya Mandiri ini dalam kegiatannya perlu 
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menggunakan CD sebagai media untuk menyimpan data. Label CD dan 

tempat CD dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, desain yang dibuat 

dapat menunjukkan identitas perusahaan. Desain yang sederhana, dan 

simpel ini bertujuan agar tidak mengurangi fungsi dari CD itu sendiri.   

4.3.5 Map 

 

Gambar 4.20 Desain Map  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Aplikasi Map  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 
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4.3.5.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Map CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak digital pada kertas ivory 210 gsm 

Ukuran : 23 x 32 cm 

Tahun : 2015   

4.3.5.2 Deskripsi Karya 

Map ini dibuat berukuran 23 x 32 cm, bagian depan map background-nya 

berwarna biru, di bagian bawah terdapat ornamen siluet deretan bangunan 

berwarna putih, pada bagian tengah diberikan logo dan bagian bawahnya diberi 

informasi kantor yang berwarna putih. Bagian belakang map berwarna putih dan 

bagian bawah diberikan logo. 

4.3.5.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Proses pembuatan desain Map adalah sebagai berikut : 

a. Pembuatan sketsa desain di kertas. 

b. Membuat jaring-jaring map yang berukuran 23 x 32 cm dengan bagian 

pengubung masing-masing berukuran satu cm.  

c. Pada satu bidang yang akan di jadikan sisi depan map diberi warna 

biru. 

d. Kemudian di bagian tengah  diberikan logo dan informasi kantor. 

e. Informasi kantor yang diberikan menggunakan font squarefont 

berwarna putih.   
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f. Bagian bawah diberikan ornamen siluet deretan bangunan yang 

berwarna putih. 

g. Sedangkan bidang yang akan dijadikan sisi belakang map diberi warna 

putih.  

h. Bagian bawah diberikan logo. 

i. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan diekspor ke 

dalam format JPG. 

2. Aspek Estetis 

Ukuran map ini adalah 23 x 32 cm, bagian depan memiliki warna 

dasar biru dengan ornamen siluet deretan bangunan yang berwarna putih 

pada bagian bawah. Logo dan informasi kantor berada di bagian tengah 

map. Pada bagian belakang map berwarna dasar putih dan bagian bawah 

terdapat logo. 

Desain map ini tidak jauh berbeda dengan desain-desain stationary 

lainnya, hal ini bertujuan agar memiliki kesatuan dan keserasian satu sama 

lain. Meskipun logo dan informasi kantor berada tepat di tengah-tengah 

tapi keseluruhan desain map ini memunculkan keseimbangan asimetris, 

hal ini disebabkan oleh peletakan teks map yang berada di kanan atas dan 

ornamen di bagian bawah. Kesan dinamis juga muncul pada desain ini. 

Tabel 4.7 Rangking Visual Map 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Map 

3 Informasi Kantor 
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3. Aspek Pesan 

Pembuatan map ini bertujuan untuk menyimpan file-file yang 

tercetak agar lebih rapi penataannya. Logo yang berada ditengah 

merupakan unsur utama identitas perusahaan sebagai pusat perhatian. 

Warna-warna yang digunakan diharapkan dapat memberikan kesan sesuai 

yang diharapkan oleh perusahaan. Desain yang sederhana, dan simpel ini 

bertujuan agar tidak mengurangi fungsi dari map itu sendiri.   

4.3.6 Kwitansi 

 

Gambar 4.22 Desain Kwitansi  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

Gambar 4.23  Aplikasi Kwitansi 

Sumber : Dokumen Penulis 2015 
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4.3.6.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Kwitansi CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak digital pada kertas ivory 150 gsm pada sampul kwitansi 

   Cetak digital pada kertas HVS 80 gsm pada isi kwitansi 

Ukuran : 20 x 10 cm 

Tahun : 2015 

4.3.6.2 Deskripsi Karya 

 Kwitansi ini dibuat dengan ukuran 20 x 10 cm. Sampul kwitansi berwarna 

putih dengan logo di tengah-tengah, informasi kantor. Bagian bawah terdapat 

ornamen siluet deretan bangunan, dan pada bagian kanan atas diberi teks kwitansi.   

Pada isi kwitansi pada kanan atas terdapat teks kwitansi seperti pada sampul, pada 

kiri atas terdapat logo. Di dalam desain isi kwitansi terdapat beberapa teks-teks 

seperti kwtiansi pada umumnya, teks-teks tersebut menggunakan warna biru. Pada 

pojok kiri bawah terdapat informasi kantor yang berwarna merah dan bagian 

bawah terdapat ornamen siluet deretan bangunan berwarna biru yang diberi efek 

transparansi. 

4.3.6.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Pada proses pembuatan kwitansi ini melalui beberapa langkah, 

yaitu: 

a. Membuat sketsa desain kwitansi di kertas 

b. Membuat bidang persegi panjang yang berukuran 20 x 10 cm pada 

CorelDraw X4 
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c. Latar belakangnya diberi warna putih. Di bagian bawah diberi 

ornamen deretan bangunan dengan warna biru.  

d. Di tengah-tengah bidang persegi tersebut diberi logo. Di bawah logo 

diberi informasi kantor dengan warna merah dan menggunakan font 

squarefont. 

e. Pada pojok kanan atas diberi teks ―Kwitansi‖ mengunakan font yang 

sama dengan alamat kantor dan diberi warna biru. 

f. Membuat bidang persegi panjang yang berukuran 20 x 10 cm untuk 

pembuatan isi kwitansi. 

g. Logo diletakkan pada bagian kiri atas, sedangkan kanan atas diberi 

teks ―kwitansi‖ menggunakan font Squarefont dan diberi warna biru. 

h. Membuat teks ―No, Telah diterima dari, Uang sejumlah, untuk 

pembayaran, Terbilang‖ menggunakan font U.S.101 dan diberi warna 

biru. 

i. Di bagian kiri bawah diberikan informasi kantor dengan 

menggunakan font squarefont yang diberi warna merah. 

j. Pada bagian paling bawah diberi ornamen siluet deretan bangunan 

yang menggunakan tekhnik powerclip sehingga dapat di masukkan 

pada bidang persegi panjang. 

k. Pada ornamen diberi warna biru yang diberikan efek transparency. 

l. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan diekspor ke 

dalam format JPG. 
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2. Aspek Estetis 

Sampul kwitansi berwarna dasar putih dengan logo dan informasi 

kantor ditengah-tengahnya. Ornamen siluet deretan bangunan berada di 

bagian bawah, teks ―kwitansi‖ berada di pojok kanan atas menggunakan 

font squarefont yang berwarna merah. Pada isi kwitansi memiliki beberapa 

teks yang ada pada kwitansi pada umunya, dan teks-teks tersebut berwarna 

biru dengan menggunakan font U.S.101. Pada bagian kiri atas terdapat 

logo, sedangkan bagian kanan atas terdapat teks kwtansi seperti yang pada 

sampul kwitansi. Informasi kantor berada di bagian kiri bawah berwarna 

merah dan menggunakan font squarefont. Secara utuh ukuran kwitansi ini 

adalah 20 x 10 cm. 

Secara keseluruhan desain memiliki keseimbangan asimetris yang 

terkesan dinamis, karena peletakkan elemen visual ditata tidak beraturan 

tapi tetap memberikan kesan seimbang. Desain kwitansi ini tidak jauh 

berbeda dengan desain-desain stationary lainnya, hal ini bertujuan agar 

memiliki kesatuan dan keserasian satu sama lain. 

Tabel 4.8 Rangking Visual Kwitansi 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Kwitansi  

3 Informasi Kantor 

 

3. Aspek Pesan 

Kwitansi berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah. 

Logo yang berada di tengah merupakan unsur utama identitas perusaha 
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sebagai pusat perhatian. Teks kwitansi yang berada dipojok kanan atas 

merupakan identitas fungsi darai karya tersebut. Warna-warna yang 

digunakan diharapkan dapat memberikan kesan sesuai yang diharapkan 

oleh perusahaan. Desain yang sederhana, dan simpel ini bertujuan agar 

tidak mengurangi fungsi dari map itu sendiri.  

4.3.7 Note Book 

 

Gambar 4.24 Desain Notebook  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 
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Gambar 4.25 Aplikasi Notebook  
Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

4.3.7.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Note Book  CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak digital pada kertas ivory 260 gsm pada sampul note book 

   Cetak digital pada kertas HVS 80 gsm pada isi note book 

Ukuran : 14,8 x 21 cm 

Tahun : 2015 

4.3.7.2 Deskripsi Karya 

 Desain note book ini berukuran 14,8 x 21 cm (A5), sampulnya memiliki 

warna dasar biru sedangkan ornamen siluet deretan bangunan yang berada di 

bagian bawah berwarna putih. Pada pojok kanan atas terdapat teks bertuliskan 

―note book‖ berwarna putih. Di tengah- tengah terdapat logo yang berwarna putih 

dan di bawahnya terdapat informasi kantor yang berwarna putih. 
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 Desain isi note book juga berukuran sama yaitu 14,8 x 21 cm. Background 

berwarna putih sedangkan garis yang berfungsi untuk tulisan berwarna merah. 

Bagian bawah desain isi note book ini terdapat ornamen deretan bangunan yang 

berwarna biru. Pada sampul belakang note book berwarna putih dengan logo 

dibagian tengah atas.     

4.3.7.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Pada proses pembuatan note book  ini melalui beberapa langkah, 

yaitu: 

a. Membuat sketsa desain note book di kertas 

b. Membuat bidang persegi yang berukuran 14,8 x 21 cm untuk 

pembuatan sampul depan dan belakang note book di CorelDraw X4 

c. Latar belakangnya diberi warna biru. Di bagian bawah diberi ornamen 

deretan bangunan dengan warna putih.  

d. Di tengah-tengah bidang persegi tersebut diberi logo yang 

keseluruhan warnanya putih .  

e. Di bawah logo diberi informasi kantor dengan warna putih 

menggunakan font squarefont. 

f. Pada pojok kanan atas diberi teks ―note book‖ mengunakan font yang 

sama dengan alamat kantor dan diberi warna putih. 

g. Pada sampul belakang di bagian tengah atas diberi logo. 

h. Membuat bidang persegi panjang yang berukuran 14,8 x 21 cm untuk 

pembuatan isi note book dengan warna putih sebagai warna dasarnya. 
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i. Membuat garis-garis merah yang berfungsi sebagai tempat tulisan. 

j. Ornamen siluet deretan bangunan diletakkan di bagian bawah isi note 

book, dengan menggunakan teknik power clip ornamen ini disisipkan 

pada persegi tersebut. 

k. Ornamen tersebut diberikan warna biru. 

l. Pada bagian paling bawah diberi ornamen siluet deretan bangunan 

yang menggunakan tekhnik powerclip sehingga dapat di masukkan 

pada bidang persegi panjang. 

m. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan diekspor ke 

dalam format JPG. 

2. Aspek Estetis 

Pembuatan desain note book ini melalui dua tahap yaitu tahap 

pembuatan sampul dan tahap pembuatan isi, keseluruhan bentuknya adalah 

persegi dengan ukuran 14,8 x 21 cm. Sampul note book memiliki warna 

dasar biru dengan logo dan informasi kantor berada ditengah. Pojok kanan 

atas terdapat teks ―note book‖ berwarna merah dengan outline putih. 

Ornamen siluet deretan bangunan dibagian bawah dengan warna putih. 

Sedangkan pada isi note book memiliki warna dasar putih dengan garis-

garis berwarna merah dan ornamen berwarn biru dibagian bawah.  

Desain keduanya dibuat simpel sesuai konsep dasar dari 

pembuatan identitas perusahaan ini. Keseimbangan yang timbul pada 

desain ini merupakan keseimbangan asimetris. Ornamen deretan bangunan 

yang digunakan juga dapat menambahkan nilai estetis pada desain, di 



104 
 

 

samping itu ornamen ini membawa pesan tersirat yaitu sebagai penegas 

bahwa CV. Setia Karya Mandiri merupakan perusahaan dibidang jasa 

konstruksi.     

Tabel 4.9 Rangking Visual Note Book 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Map 

3 Informasi Kantor 

 

3. Aspek Pesan 

Note book ini merupakan sebuah buku yang berfungsi untuk 

mencatat hal-hal atau pesan-pesan yang ringkas. Logo yang berada 

ditengah merupakan unsur utama identitas perusaha sebagai pusat 

perhatian. Teks notebook  yang berada dipojok kanan atas merupakan 

identitas fungsi karya tersebut. Warna-warna yang digunakan diharapkan 

dapat memberikan kesan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Desain 

yang sederhana, dan  simpel ini bertujuan agar tidak mengurangi fungsi 

dari note book  itu sendiri. 
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4.3.8 Stempel 

 

Gambar 4.26 Aplikasi stempel  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

4.3.8.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Stempel CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Rubber dan cetak timbul   

Ukuran : 5,8 x 2,2 cm 

Tahun : 2015 

4.3.8.2 Deskripsi Karya 

 Stampel ini berukuran 5,8 x 2,2 cm, logo CV. Setia Karya Mandiri berada 

di bagian tengah, di bawahnya terdapat alamat kantor. Stempel ini merupakan 

stempel yang sekaligus tinta di dalamnya. Warna untuk tinta yang dikeluarkan 

oleh stampel adalah warna biru, sehigga keseluruhan komponen stempel ini 

berwarna biru.   
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4.3.8.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Pada proses pembuatan stempel ini melalui beberapa langkah, 

yaitu: 

a. Membuat sketsa desain stempel di kertas 

b. Membuat bidang persegi yang berukuran 5,8 x 2,2 cm di CorelDraw 

X4 

c. Logo diletakan tepat ditengah-tengah bidang persegi 

d. Bagian bawah logo diberikan informasi kantor yaitu alamat kantor 

dengan menggunakan font squarefont.  

e. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr. 

2. Aspek Estetis 

Stempel berukuran 5,8 x 2,2 cm, pada bentuknya terdiri dari dua 

unsur yaitu logo dan alamat kantor. Penempatan desainya juga terletak 

tepat ditengah-tengah bidang persegi, sehingga memunculkan 

keseimbangan simetris. Tinta stempel yang dihasilkan adalah warna biru, 

karena wara biru memberikan kesan tegas dan dapat dipercaya maka tinta 

yang dihasilkan dipilih menggunakan warna biru.   

Tabel 4.10 Rangking Visual Stampel 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Informasi Kantor 
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3. Aspek Pesan 

Stempel merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai tanda 

pengesahan dalam transaksi dengan client. Desain sederhana yang dibuat 

agar fungsi dari stempel tetap menjadi hal yang utama. Warna biru 

memilki makna tegas dan dapat dipercaya, karena pertimbangan makna 

tersebut warna biru dipilih sebagai warna pada tinta stempel. 

4.3.9 Bolpoin 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Aplikasi Bolpoin  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

4.3.9.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Bolpoin CV. Setia Karya Mandiri 

Media : cetak digital pada kertas HVS dan Bolpoin 

Ukuran : 10 x 1,5 cm 

Tahun : 2015 

4.3.9.2 Deskripsi Karya 

 Bolpoin merupakan alat yang digunakan untuk menulis, bolpoin yang 

digunakan berukuran 10 x 1,5 cm. pada desainya terdapat logo di bagian tengah 
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dan bagan bawah terdapat ornamen siluet deretan bangunan yang berwarna biru, 

background-nya berwarna putih. Bolpoin berwarna biru pada bagian bawah dan 

atas, sedangkan bagian tengahya terdapat ruang bening yang digunakan sebagai 

ruang untuk meletakkan desain bolpoin, di bagian atas bolpoin terdapat tali 

panjang yang dapat dikalungkan berwarna biru.   

4.3.9.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Pada proses pembuatan bolpoin ini melalui beberapa langkah, 

yaitu: 

a. Membuat sketsa desain stempel di kertas 

b. Membuat bidang persegi yang berukuran 6 x 2 cm di CorelDraw X4. 

c. Bidang persegi diberi warna putih. 

d. Logo diletakan tepat ditengah-tengah bidang persegi. 

e. Bagian bawah diberi ornamen siluet deretan bangunan berwarna biru. 

f. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr.  

2. Aspek Estetis 

Bolpoin yang digunakan berukuran 10 x 1,5 cm. pada desainya 

terdapat logo di bagian tengah dan bagan bawah terdapat ornamen siluet 

deretan bangunan yang berwarna biru melingkar pada bolpoin, 

background-nya berwarna putih. Bolpoin berwarna biru pada bagian 

bawah dan atas, sedangkan bagian tengahya terdapat ruang bening yang 

digunakan sebagai ruang untuk meletakkan desain bolpoin, di bagian atas 

bolpoin terdapat tali panjang yang dapat dikalungkan berwarna biru. 
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Desain keduanya dibuat simpel sesuai konsep dasar dari 

pembuatan identitas perusahaan ini. Keseimbangan yang timbul pada 

desain ini merupakan keseimbangan asimetris. Ornamen deretan bangunan 

yang digunakan juga dapat menambahkan nilai estetis pada desain, di 

samping itu ornamen ini membawa pesan tersirat yaitu sebagai penegas 

bahwa CV. Setia Karya Mandiri merupakan perusahaan dibidang jasa 

konstruksi. 

3. Aspek Pesan 

Bolpoin merupakan sebuah alat tulis yang nantinya akan sering 

digunakan berbagai kebutuhan tulis menulis. Desain sederhana yang 

dibuat agar fungsi dari bolpoin tetap menjadi hal yang utama. Warna biru 

memilki makna tegas dan dapat dipercaya, karena pertimbangan makna 

tersebut warna biru dipilih sebagai warna yang mendominasi pada 

keseluruhan bentuk bolpoin. 

4.4 Leaflet 

 

Gambar 4.28 Desain Leaflet 

Sumber : Dokumen Penulis 2015 
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Gambar 4.29 Leaflet 

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

4.4.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Leaflet CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak Digital pada kertas CTS 150 gsm 

Ukuran : 10 x 18 cm 

Tahun : 2015 

4.4.2 Deskripsi Karya 

 Desain leaflet dibuat ukuran 10 x 18 cm. Desainnya dibuat memiliki dua 

sisi,. Pada sisi depan dibagi menjadi dua bagian  yaitu bagian yang berwarna putih 

dan biru di tengah-tengah terdapat logo, selain itu terdapat informasi tentang 

perusahaan dan contact person. Pada sisi belakang terdapat informasi tentang 

bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan, Desain ini merupakan karya vektor 

yang dibuat pada CorelDraw X4. 

4.4.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Leaflet  di desain dengan proses dibawah ini : 

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 
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b. Membuat dua bidang persegi dengan ukuran 10 x18 cm pada 

CorelDraw X4. 

c. Pada satu bidang diberi ornamen siluet deretan bangunan dengan 

warna biru. Ornamen ini di buat meniggi sehingga tedapat ruang untuk 

teks. 

d. Pada bagian atas diberi teks tentang informasi perusahaan 

menggunakan font Lao UI dengan warna merah, teks dirata kiri. 

e. Di tengah diberi logo 

f. Sedangkan pada deratan bangunan diberi informasi contact person. 

g. Nama pemilik perusahaan menggunakan font Lao UI dengan warna 

putih dan diberi garis bawah. 

h. Pada informasi kantor menggunakan font squarefont dengan warna 

putih. 

i. Bagian bawah diberi dua foto kantor. 

j. Pada bidang lainnya diberi background bewarna biru dengan ornamen 

berwarna putih di bawahnya. 

k. Bagian atas diberi logo berwarna putih 

l. Bidang ini diberi teks tentang informasi bidang usaha 

m. Teksnya menggunakan font LaoUI dan berwarna putih. 

n. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr kemudian di 

export dalam format JPG. 
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2. Aspek Estetis 

Desainnya dibuat memiliki dua sisi. Pada sisi depan dibagi menjadi 

dua bagian  yaitu bagian yang berwarna putih dan biru ditengah-tengah 

terdapat logo, selain itu terdapat informasi tentang perusahaan dan contact 

person. Ukuran yang digunakan adalah ukuran 10 x 18 cm. Pada sisi 

belakang  terdapat informasi tentang bidang usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Secara keseluruhan desain ini memiliki keseimbangan asimetris, 

unsur-unsur yang digunakan sama dengan karya-karya lainya. Warna yang 

digunakan yaitu merah, putih, dan biru. Penggunaan unsur-unsur yang 

sama di maksudkan agar tetap memiliki kesatuan dengan karya-karya 

lainya. Informasi yang ada di dalam leaflet merupakan poin utama 

sehingga desainya dibuat sederhana dengan menyertakan identitas 

perusahaan sebagai pendamping. 

Tabel 4.11 Rangking Visual Leaflet Bagian Depan 

 

 

 

Tabel 4.12 Rangking Visual Leaflet Bagian Belakang 

 

 

 

 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Tentang Perusahaan 

2 Contact person 

3 Foto Kantor 

4 Logo 

Ranking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Bidang Usaha 
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3. Aspek Pesan 

Leaflet membawa informasi sekilas tentang perusahaan, sehingga 

bersifat informatif. Penggunaan unsur-unsur yang sama dimaksudkan agar 

tetap memiliki kesatuan dengan karya-karya lainya. Warna-warna yang 

digunakan diharapkan dapat memberikan kesan sesuai yang diharapkan 

oleh perusahaan Informasi yang ada di dalam leaflet merupakan poin 

utama sehingga desainya dibuat sederhana dengan menyertakan identitas 

perusahaan sebagai pendamping 

4.5 Merchandise 

4.5.1 Mug 

 

Gambar 4.30 Aplikasi Mug 

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

4.5.1.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Mug CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Kramik dan press mug 

Ukuran : 20 x 8,5 cm 

Tahun : 2015 
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4.5.1.2 Deskripsi Karya 

 Desain mug berukuran 20 x 8,5 cm yang diaplikasikan pada mug 

kramik.pada desainya terdapat logo, informasi kantor serta ornamen siluet deretan 

bangunan yang berbentuk garis. Informasi kantor terletak dibagian kiri bawah 

dengan menggunakan font squarefont yang berwarna merah. Sedangkan 

ornamennya berwarna biru terletak diantara logo da informasi kantor. Mug kramik 

berwarna putih pada bagian luar da berwarna merah pada bagian dalam dan 

pegangan mug. 

4.5.1.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Langka-langkah yang dilakukan pada proses ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat sketsa desain stempel di kertas 

b. Membuat bidang persegi yang berukuran 20 x 8,5 cm di CorelDraw 

X4. 

c. Bidang persegi diberi warna putih. 

d. Logo dibagian atas bidang persegi dan menjorok ke kiri. 

e. Membuat ornamen siluet deretan bangunan yang berbentuk garis 

berwarna biru. 

f. Pada kiri bawah diberikan informasi kantor dengan menggunakan font 

squarefont dengan warna merah. 

g. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr  
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2. Aspek Estetis 

Desain mug berukuran 20 x 8,5 cm yang di aplikasikan pada mug 

kramik. Pada desainya terdapat logo, informasi kantor serta ornamen siluet 

deretan bangunan yang berbentuk garis. Informasi kantor terletak dibagian 

kiri bawah dengan menggunakan font squarefont yang berwarna merah. 

Ornamen siluet deretan bangunan berbeda dengan desain-desain 

sebelumnya karena ornamen ini terbentuk dari garis yang berwarna biru, 

ornamen ini terletak diantara logo dan informasi kantor.   

Desain didominasi warna putih karena backgroundnya berwarna 

putih, oleh karena itu desain ini terkesan simpel. Warna putih yang netral 

ini menyatukan warna biru dan merah, kedua warna ini merupakan warna 

yang memiliki karateristik yang berbeda. Keseimbangan yang muncul 

pada desain adalah keseimbangan asimetris. Mug kramik berwarna putih 

pada bagian luar dan berwarna merah pada bagian dalam dan pegangan 

mug. 

3. Aspek Pesan 

Mug kramik dibuat sebagai merchandise atau kenang-kenangan, 

sehingga client yang pernah berkerja sama dengan CV. Setia Karya 

Mandiri dapat mengingat perusahaan ini. Logo pada desain mug menjadi 

pusat perhatian karena logo merupakan identitas dari perusahaan, 

informasi kantor juga merupakan identitas yang perlu ditunjukkan. 

Sedangkan ornamen memberikan makna bahwa CV. Setia Karya mandiri 

merupakan  perusahaan dalam bidang jasa konstruksi. 
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4.5.2 Jam Dinding 

 

Gambar 4.31 Aplikasi Jam Dinding  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

4.5.2.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Jam Dinding CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak digital pada Jam Dinding 

Ukuran : Diameter 30 cm 

Tahun : 2015 

4.5.2.2 Deskripsi Karya 

 Jam dinding berdiameter 30  dengan warna biru di sekelilingnya. Pada 

bagian tengah terdapat logo dan ornamen siluet deretan bangunan. Background 

jam berwarna putih dan angka-angka pada jam berwarna merah dengan 

menggunakan font Arial.    
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4.5.2.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Langka-langkah yang dilakukan pada proses ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat sketsa desain stempel di kertas 

b. Membuat lingkaran yang dengan diameter 23,5 cm di CorelDraw X4. 

c. Pada lingkaran diberi warna putih. 

d. Membuat teks angka 1-12 mengelilingi jam.  

e. Angka-angka tersebut diberi warna merah dengan menggunakan font 

Arial. 

f. Meletakkan logo dan ornamen siluet deretan bangunan di tengah-

tengah lingkaran. 

g. Ornamen berbentuk garis dan diberi warna merah 

h. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr  

2. Aspek Estetis 

Jam dinding berdiameter 30  dengan warna biru di sekelilingnya. 

Pada bagian tengah terdapat logo dan ornamen siluet deretan bangunan, 

ornamen pada desain jam juga memiliki bentuk yang sama dengan 

ornamen pada mug tetapi pada jam ornamen berwarna merah. Background 

jam berwarna putih dan angka-angka pada jam berwarna merah dengan 

menggunakan font Arial. Desain didominasi warna putih karena 

backgroundnya berwarna putih, oleh karena itu desain ini terkesan simpel. 

Warna putih yang netral ini menyatukan warna biru dan merah, kedua 
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warna ini merupakan warna yang memiliki karateristik yang berbeda. 

Keseimbangan yang muncul pada desain adalah keseimbangan simetris, 

hal ini dapat ditunjukkan dengan letak logo dan ornamen yang disusun 

sejajar dan berada tepat di tengah lingkaran. 

3. Aspek Pesan 

Jam dinding dibuat sebagai merchandise atau kenang-kenangan, 

sehingga client yang pernah berkerja sama dengan CV. Setia Karya 

Mandiri dapat mengingat perusahaan ini. Logo pada jam dinding menjadi 

pusat perhatian karena logo merupakan identitas dari perusahaan. 

Sedangkan ornamen memberikan makna bahwa CV. Setia Karya mandiri 

merupakan  perusahaan dalam bidang jasa konstruksi. 

4.5.3 Kaos 

 

Gambar 4.32 Aplikasi Kaos  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 
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4.5.3.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Kaos CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Press pada kain katun 

Ukuran : 63 x 41 cm  

Tahun : 2015 

4.5.3.2 Deskripsi Karya 

 Desain kaos terdapat logo pada bagian dapan kaos, logo terletak di tengah-

tengah. Ornamen siluet deretan bangunan yang berbentuk garis berada di bagian 

bawah pada sisi depan kaos. Desain ini diaplikasikan pada kaos berwarna putih 

berlengan pendek. Kaos berukuran 63 x 41 cm atau lebih umum berukuran M.  

4.5.3.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Langka-langkah yang dilakukan pada proses ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 

b. Membuat pola kaos secara computerize melalui CorelDraw X4. 

c. Kaos diberi warna putih.  

d. Kemudian logo diletakkan pada bagian depan kaos. 

e. Ornamen siluet deretan bangunan diletakkan pada bagian bawah 

f. Ornamen yang berbentuk garis ini diberi warna merah 

g. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr  
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2. Aspek Estetis 

Desain kaos terdapat logo pada bagian dapan kaos, logo terletak 

ditengah-tengah. Ornamen siluet deretan bangunan yang berbentuk garis 

berada di bagian bawah pada sisi depan kaos. Desain ini diaplikasikan 

pada kaos berwarna putih berlengan pendek. Desain didominasi warna 

putih karena backgroundnya berwarna putih, oleh karena itu desain ini 

terkesan simpel. Warna putih yang netral ini menyatukan warna biru dan 

merah, kedua warna ini merupakan warna yang memiliki karateristik yang 

berbeda. Keseimbangan yang muncul pada desain adalah keseimbangan 

asimetris. 

3. Aspek Pesan 

Kaos dibuat sebagai merchandise atau kenang-kenangan, sehingga 

client yang pernah berkerja sama dengan CV. Setia Karya Mandiri dapat 

mengingat perusahaan ini. Logo pada desain kaos menjadi pusat perhatian 

karena logo merupakan identitas dari perusahaan. Sedangkan ornamen 

memberikan makna bahwa CV. Setia Karya mandiri merupakan  

perusahaan dalam bidang jasa konstruksi. 
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4.5.4 Topi 

 

Gambar 4.33 Aplikasi Topi  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

 

4.5.4.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Topi CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Bordir pada topi 

Ukuran : Diameter 17 cm 

Tahun : 2015 

4.5.4.2 Deskripsi Karya 

 Topi yang digunakan untuk pengaplikasian desain topi menggunakan 

warna biru. Logo dibordir berada di tengah – tengah sisi depan topi. Logo 

berwarna merah pada bagian teks nama perusahaan dan berwarna putih pada 

logogram. Topi ini berdiameter 7 cm. 
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4.5.4.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Langka-langkah yang dilakukan pada proses ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 

b. Membuat pola topi dengan teknik vector melalui CorelDraw X4. 

c. Topi diberi warna biru 

d. Kemudian logo diletakkan pada bagian depan topi. 

e. Pada logogram diberi warna putih dan warna merah pada logotype. 

f. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr  

2. Aspek Estetis 

Topi yang digunakan untuk pengaplikasian desain topi 

menggunakan warna biru. Logo di bordir berada di tengah – tengah sisi 

depan topi. Logo berwarna merah pada bagian teks nama perusahaan dan 

berwarna putih pada logogram. Penggunan teknik border pada topi 

bertujuan agar identitas perusahaan ini tidak cepat hilang atau pun luntur. 

Topi ini berdiameter 7 cm. 

Keseimbangan yang muncul pada desain ini adalah keseimbangan simetris 

karena logo dibuat tepat berada di tengah-tengah topi. Warna yang 

digunakan tidak berbeda dengan desain-desain lainya agar tetap 

memberikan kesan menyatu dengan karya-karya lainya.  
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3. Aspek Pesan 

Topi dibuat sebagai merchandise atau kenang-kenangan, sehingga 

client yang pernah berkerja sama dengan CV. Setia Karya Mandiri dapat 

mengingat perusahaan ini. Logo pada desain topi menjadi pusat perhatian 

karena logo merupakan identitas dari perusahaan. Warna biru dipilih 

sebagai warna topi karena kesan tegas dan dapat di percaya dirasa dapat 

menyatu dengan fungsi topi yang melindungi pemakai topi.  

4.5.5 Gantungan Kunci 

 

Gambar 4.34  Aplikasi Gantungan Kunci  

Sumber : Dokumen Penulis 2015 

4.5.5.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Gantungan Kunci CV. Setia Karya Mandiri 

Media : Cetak digital pada Acrylic 

   Gravir pada acrylic 

   Cetak digital pada press gantungan kunci 

Ukuran : 5,5 x 3 cm, 11 x 3 cm, dan Diameter 6 cm 

Tahun : 2015 
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4.5.5.2 Deskripsi Karya 

 Desain gantungan kunci memiliki tiga macam bentuk. Bentuk pertama 

berukuran 5,5 x 3 cm, gantungan kunci ini dicetak secara digital dan diaplikasikan 

pada gantungan acrylic. Pada bentuk kedua berukuran 11 x 3 cm, teknik yang 

digunakan adalah teknik gravir yang diaplikasikan pada acrylic. Pada bentuk yang 

terakhir berbentuk lingkaran dengan diameter 6 cm, dicetak secara digital 

kemudian dipress menggunakan alat press gantungan kunci. 

4.5.5.3 Analisis Karya 

1. Aspek Teknik 

Langka-langkah yang dilakukan pada proses pembuatan gantungan 

kunci acrylic adalah sebagai berikut: 

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 

b. Membuat dua bidang persegi dengan ukuran 5,5 x 3 cm. 

c. Pada satu bidang diberi warna putih.  

d. Logo diletakkan pada bagian bawah dan diatasnya diberi ornamen 

siluet deretan bangunan yang berbentuk garis dengan warna merah. 

e. Diberi bidang persegi outline dengan warna biru 

f. Sedangkan pada bidang sisanya diberi warna biru. 

g. Logo diletakkan di tengah bidang, logo berwarna putih. 

h. Ornamen siluet deretan bangunan diletakkan di bawah dan diberi 

warna putih. 

i. Pada bagian atas dan kiri bidang diberi bidang persegi panjang dengan 

warna merah. 
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g. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr  

Langka-langkah yang dilakukan pada proses pembuatan gantungan 

kunci acrylic gravir adalah sebagai berikut: 

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 

b. Logo di buat dengan ukuran 10 x 3 cm 

c. Logo keseluruhan diberi warna putih 

d. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr  

Langka-langkah yang dilakukan pada proses pembuatan gantungan 

kunci berbentuk lingkaran adalah sebagai berikut: 

a. Membuat rancangan dengan sketsa pada kertas 

b. Membuat lingkaran dengan diameter 6 cm 

c. Membuat teks nama perusahaan dengan font squarefont dan diberi 

warna merah. 

d. Teks tersebut di buat melengkung mengikuti lengkungan lingkaran, 

dan terletak di bagian atas lingkaran 

e. Logogram diletakkan pada bagian kanan menempel pada garis 

lengkungan lingkaran dengan menggunakan teknik powerclip. 

f. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr  

2. Aspek Estetis 

Desain gantungan kunci memiliki tiga macam bentuk. Bentuk 

pertama berukuran 5,5 x 3 cm, gantungan kunci ini di cetak secara digital 

dan diaplikasikan pada gantungan acrylic. Pada bentuk kedua berukuran 

10 x 3 cm, teknik yang digunakan adalah tehnik gravir yang diaplikasikan 
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pada acrylic. Pada bentuk yang terakhir berbentuk lingkaran dengan 

diameter 6 cm, dicetak secara digital kemudian dipress menggunakan alat 

press gantungan kunci. 

Keseluruhan desain gantungan kunci menggunakan tiga unsur 

warna yaitu warna biru, merah dan putih.  Keseimbangan yang muncul 

pada setiap desain yaitu keseimbangan asimetris karena desain-desainnya 

tidak disusun secara sitematis tapi tetap dapat memberikan kesan 

seimbang.   

3. Aspek Pesan 

Gantungan kunci dibuat sebagai merchandise atau kenang-

kenangan, sehingga client yang pernah berkerja sama dengan CV. Setia 

Karya Mandiri dapat mengingat perusahaan ini. Logo pada desain 

gantungan kunci menjadi pusat perhatian karena logo merupakan identitas 

dari perusahaan. Warna yang digunakan tidak berbeda dengan desain-

desain lainya agar tetap memberikan kesan menyatu dengan karya-karya 

lainya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Identitas perusahaan dalam bentuk identitas visual adalah hal yang penting 

dalam sebuah perusahaan. Pada proses redesain identitas perusahaan bagi CV. 

Setia Karya Mandiri, telah dibuat desain logo baru dan karya-karya pendukung 

identitas perusahaan yang tepat guna dan sesuai kebutuhan. Redesain logo 

bertujuan untuk membangun citra yang lama agar menjadi lebih baik, selain itu 

bagi perusaahan diharapkan dapat menggunakan identitas baru ini sehingga dapat 

meningkatkan citra perusahaan menjadi lebih baik di mata khalayak umum. 

 Konsep umum pada redesain identitas perusahaan adalah dengan 

meredesain logo serta mendesain beberapa media aplikasi logo seperti stationary, 

seragam karyawan, leaflet dan merchandise. Pada desain yang dibuat meggunakan 

warna biru, merah dan putih. Warna biru dan merah merupakan warna pilihan 

langsung dari klien, selain itu kedua warna tersebut memiliki filosofi tersendiri 

bagi perusahaan. Warna putih merupakan warna tambahan yang nantinya sebagai 

penetral yang memberikan kesan sederhana. Pada komposisi desain banyak 

menggunakan komposisi keseimbangan asmetris dan memberikan kesan dinamis. 

Pemilihan typografi nantinya menggunkan font  Squarefont dan di padukan 

dengan font Lao UI. Keseluruhan desain banyak menggunkan teknik vector.  
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Redesain logo dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip dan 

unsur desain untuk menghasilkan desain yang tepat guna sesuai harapan 

perusahaan. Disamping itu dilakukan evaluasi degan analisis perusahaan, serta 

proses berkarya untuk  menghasilkan desain yang baik. Logo ini  menampilkan 

bentuk dasar dari kubus yang diolah sehingga di dalamnya memiliki unsur bentuk 

huruf ―SKM‖ yang merupakan singkatan dari nama perusahaan itu sendiri, bentuk 

kubus di ambil dari bentuk gedung dan distilisasi menjadi bentuk kubus. Di 

sampingnya terdapat teks ―CV. Setia Karya Mandiri‖. Dari keselurahan bentuk 

logo, logo ini memiliki 2 warna yaitu warna biru untuk bentuk kubus dan warna 

merah untuk teks nama perusahaan. 

 Hasil redesain logo diaplikasikan ke dalam berbagai jenis, ukuran dan 

media sebagai pendukung identitas perusahaan. Aplikasi logo terletak pada empat 

jenis media yaitu: stationary, public relation, merchandise dan leaflet. Pada media 

stationary media yang digunakan antara lain : kop surat, amplop, kartu nama, 

label dan tempat cd, map, kwitansi, note book, stempel, bolpoin. Keseluruhan dari 

desain stationary dibuat dengan memiliki satu tema yang dinamis, kesatuan dapat 

dilihat dari warna, tata letak, font, dan ornamen. Pada desain stationary ada 

ornament tambahan yang diberikan, ornament ini berbentuk siluet deretan 

bangunan. Bangunan nya terdiri dari gedung dan rumah. Ornament ini secara 

tidak langsung dapat menguatkan identitas perushaan bahwa perusahaan ini 

merupakan perusahaan dibidang jasa konstruksi.warna yang digunakan pun sama 

seperti warna yang digunakan pada logo yaitu warna merah dan biru, selain itu 

diberi kan warna putih juga untuk memberikan kesan keserdahaan. 
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 Pada media public relation pada desain—desainya tetap menggunkan 3 

warna sama seperti pada desain stationary yaitu merah, biru dan putih. Kemeja di 

gunakan untuk karyawan kantor sedangkan kaos untuk tukang. Name tag 

digunakan oleh karyawan kantor sebagai tanda pengenal. Pada kemeja dan kaos 

tedapat logo sebagai identitas utama, sedangkan pada name tag terdapat foto, 

nama-jabatan dan ornament siluet deretan bangunan. 

 Selanjutnya pada media leaflet dibuat ukuran 10 x 18 cm. Desainnya 

dibuat memiliki dua sisi,. Pada sisi depan dibagi menjadi dua bagian  yaitu bagian 

yang berwarna putih dan biru di tengah-tengah terdapat logo, selain itu terdapat 

informasi tentang perusahaan dan contact person. Pada sisi belakang terdapat 

informasi tentang bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan, leaflet ini 

menggunkan unsur-unsur yang sama seperti karya-karya lainya hal ini di 

maksudkan agar tetap memiliki kesatuan. Leaflet membawa informasi sekilas 

tentang perusahaan, sehingga bersifat informatif. 

 Sedangkan pada media merchandise media yang digunakan adalah : kaos, 

jam dinding, mug, gantungan kunci, topi. Desain merchandise dibuat tidak banyak 

berbeda dengan karya karya lainnya. Tetap di dominasi dengan warna merah-biru 

dan putih. Dan disertai pula logo sebagai identitas perusahaan dan ornament siluet 

deretan bangunan sebagai hiasan tambahan. Jenis pesan yang digunakan dalam 

media komunikasi visual tersebut adalah informatif dengan konsep desain simple 

tetapi tetap mempertimbangkan nilai estetisnya.  

 Redesain logo serta pengaplikasiannya pada beberapa media merupakan 

penciptaan identitas perusahaan yang bertujuan untuk memberikan citra atau 
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identitas yang khusus di mata klien, sebagai pembeda diantara jasa konstruksi 

lainnya.  

Selama proses redesain identitas perusahaan CV. Setia Karya Mandiri 

ditemui beberapa kendala, diantaranya adalah kesulitan bertemu dengan klient di 

karena kesibukan klien yang cukup tinggi. Selain itu juga ditemukan kesulitan 

dalam perancangan logo yang sesuai dengan citra perusahaan. Dari kendala-

kendala yang dialami selama perancangan penulis banyak berkonsultasi dengan 

dosen pembimbing dan klien serta mencari referensi untuk mengatasi kendala 

tersebut.  

5.2 Saran 

Proses redesain identitas perusahaan bagi mahasiswa Desain Komunikasi 

Visual Universitas Negeri Semarang di harapkan dapat dijadikan pembelajaran 

dalam lebih mendalam tentang pentingnya identitas bagi perusahaan. Sehingga 

mampu menciptakan sebuah desain yang dapat bermanfaat dan bisa menciptakan 

sebuah desain hingga memiliki kualitas yang lebih baik, tepat  guna dan sesuai 

kebutuhan. Dalam proses redesain identitas perusahaan langkah awal adalah 

membuat logo, pada pembuatan logo merupakan tahap awal yang paling sulit 

karena dibutuhkan ketelitian, kepekaan serta kreativitas agar hasil logo sesuai 

dengan pencintraan dari perusahaan. Selain itu pada proses pencetakan harus hati-

hati juga karena terkadang kesalahaan-kesalahaan diluar kemampuan desainer 

seperti perubahan warna karya hasil cetak dengan desain, adanya perubahan logo 

ketika di bordir, kesalahan percetakaan saat memotong kertas. Sehingga 

mahasiswa pada proses mendesain sampai dengan pencetakan harus benar-benar 
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diperhatikan dan diteliti agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak 

diharapkan.   

Bagi CV. Setia Karya Mandiri diharapkan desain ini dapat diaplikasikan 

dan direalisasikan. Redesain identitas perusahaan di rancang agar dapat 

menguatkan citra perusahaan di mata klien atau pun calon klien, serta dapat 

memberikan dampak positif bagi perkembangan perusahaan di masa mendatang. 

Selain itu dengan adanya pendataan distribusi media beserta placement-nya untuk 

merealisasikan hasil redesain identitas perusahaan pihak CV. Setia Karya Mandiri 

memerlukan biaya produksi sebesar Rp 5.342.000,- per tahun. 

Bagi Universitas Negeri Semarang diharapkan hasil proyek studi ini dapat 

memperkaya bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai referesi khususnya 

pada pengkajian konsep identitas perusahaan. Sehingga dapat mempermudah 

mahasiswa untuk memperkaya pengetahuan tentang identitas perusahaan. Adanya 

proyek studi dengan pembahasan tentang identitas perusahaan diharapkan pihak 

Universitas Negeri Semarang mengetahui kebutuhan tentang pokok pembahasan 

identitas perusahan dan dapat menyediakan buku-buku yang berhubungan dengan 

pembahasan dentitas perusahaan.  
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