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SARI
Lyke Dwi. 2015.Perancangan Media Promosi Winkleshoes Semarang. Proyek
Studi, Jurusan Seni Rupa. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing Drs. Dwi Budi Harto M.Sn.
Kata Kunci : Perancangan Media Promosi, Media Promosi, Winkleshoes
Semarang.
Media promosi adalah perancangan mengomunikasikan suatu produk atau jasa
yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kasat mata dengan cara
mempengaruhi konsumen secara langsung maupun tidak langsung untuk
menciptakan jual beli dalam pemasaran. Winkleshoes adalah sebuah usaha yang
bergerak di bidang produksi berbagai macam jenis sepatu wanita. Winkleshoes
memerlukan media promosi guna mempertahankan posisinya, memperluas
segmentasi pasar, serta meningkatkan citra produk di mata konsumennya.
Tujuan proyek studi ini adalah menghasilkan media promosi berupa pamflet,
poster, x-banner, desain template website, packaging/kemasan, merchandise,
katalog produk, dan stationary set untuk meningkatkan citra Winkleshoes
Semarang.
Perancangan media komunikasi visual ini melalui tahap proses berkarya dengan
urutan pencarian ide karya, penetapan tujuan karya, pengumpulan data, analisis
khalayak sasaran, analisa kebutuhan, penentuan konsep, pemilihan media, strategi
distibusi media, pemotretan, seleksi foto dan reduksi foto, sketch, editing foto,
layout, konsultasi dosbing dan persetujuan klien, print out dan penyajian karya
desain.
Melalui proyek studi ini telah dihasilkan rancangan media promosi Winkleshoes
untuk memperluas segmentasi pasar agar lebih dikenal luas oleh masyarakat.
Selain itu agar produk yang dihasilkan oleh Winkleshoes memiliki ciri khas
tersendiri di mata konsumen dalam menghadapi persaingan dalam dunia usaha.
Saran yang dapat dikemukakan, perancangan media promosi ini dapat
diaplikasikan guna membantu mempromosikan produk Winkleshoes kepada
konsumen secara lebih luas, serta dapat memberikan ciri khas atau identitas
tersendiri di mata konsumen. Diharapkan, hal ini akan memberikan dampak
positif dengan meluasnya segmentasi pasar dan dapat mengembangkan usaha
menjadi lebih maju ke depannya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.1.1

Alasan Pemilihan Tema
Setiap usaha yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun industri pada

umumnya, bertujuan untuk memperoleh peningkatan kemajuan usaha yang
semakin baik, kelangsungan hidup usaha yang dibangun serta gambaran positif
dari masyarakat mengenai usaha tersebut. Banyaknya produk yang ditawarkan
oleh produsen kepada masyarakat maka persaingan didalam industri ini semakin
tajam. Akibatnya produsen dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi lain produk
yang baru, yang berbeda dari pesaing-pesaingnya untuk merebut minat konsumen
dan menguasai pasar. Berbagai cara dilakukan oleh setiap pebisnis untuk
memenangkan pangsa pasar yang potensial dalam kegiatan usahanya. Mereka
cenderung mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk melakukan promosi
demi mempertahankan sebuah produk dan demi meningkatkan angka penjualan,
mereka gencar melakukan promosi baik melalui periklanan maupun alat-alat
komunikasi pemasaran lainnya seperti humas, pemasaran langsung, penjualan
personal, dan promosi penjualan dalam memasarkan produknya.
Adapun jenis usaha yang sedang marak saat ini yakni usaha di sektor
industri. Salah satu industri yang banyak diminati ialah industri fashion, dan
faktanya dapat dilihat di sepanjang jalan besar di kota Semarang banyak butik/

1

2

toko yang menjual dengan beranekaragam fashion model dan kualitas.
Perkembangan ini disebabkan mulai dari tingginya kebutuhan masyarakat akan
perkembangan fashion yang up to date dan keinginan masyarakat untuk memiliki
berbagai fashion terbaru yang diproduksi oleh berbagai merk lokal yang ada.
Karena harga yang relative terjangkau dan kualitas yang bagus sehingga bisa
dijamgkau oleh masyarakat. Oleh karena itu semakin banyak pebisnis baru yang
memiliki jiwa kewirausahaan membuka bisnis fashion karena bisnis ini adalah
bisnis yang tepat untuk dikembangkan.
Dalam kurun tahun ini bermacam-macam kebutuhan hidup manusia salah
satunya kebutuhan akan penampilan. Dengan perkembangan jaman maka
kebutuhan manusia akan pakaian mengalami perkembangan dengan bermunculan
mode-mode dan gaya desain yang unik sehingga terbentuk suatu gaya fashion
yang digemari masyarakat. Begitu juga dengan yang terjadi pada gaya fashion
atau trend anak muda Indonesia saat ini, terlebih nya seorang wanita, dimana
terjadi pergeseran selera mereka dalam memilih fashion, dahulu anak muda
bangga bila menggunakan pakaian dengan merk luar negeri namun sekarang
produk pakaian lokal pun telah mampu bersaing dan dapat diterima, dimulai
dengan inisiatif beberapa anak muda yang kreatif yang bersepakat dengan
mencoba mendirikan sebuah toko fashion dengan menjual produk buatan sendiri
yang dikenal dengan nama butik, ini merupakan awal munculnya butik di
Indonesia, yang diawali dari kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan kini
merambah hingga kota - kota yang lain sehingga menciptakan sebuah fase baru
dalam perkembangan industri handmade. Butik yang dahulu hanya sebagai sarana
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fashion hidup orang glamour atau taraf hidup orang menengah ke atas yang
berupa baju, tas, sepatu, dan acesoris lainnya.
Bisnis dalam dunia fashion, bisnis sepatu khususnya cukup menggiurkan
karena pesaingnya tidaklah begitu banyak dibandingkan usaha-usaha dalam dunia
fashion lainnya. Winkleshoes merupakan salah satu usaha dalam memproduksi
sepatu yang sedang berkembang dan diminati. Namun, keberadaannya kurang
diketahui oleh masyarakat luas, sehingga perkembangannya kurang signifikan.
Hal ini dikarenakan kurangnya promosi yang dilakukan pihak Winkleshoes
Semarang. Desain sepatu yang up to date dan harganya relatif terjangkau
diharapkan dapat membuat peluang usaha Winkleshoes berkembang pesat. Oleh
karena itu hal ini menjadikan seorang pemilik usaha Winkleshoes harus
mempunyai strategi dalam mempertahankan kelangsungan usaha yang dimiliki.
Salah satu satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui promosi.
Hal inilah yang dicermati dalam pemilihan tema ini, bahwa promosi
merupakan awal dari sebuah keberhasilan. Promosi merupakan suatu hal yang
sangat penting untuk memulai usaha atau bisnis. Dengan promosi produk yang
dijual dapat dikenalkan, memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang
keunggulan produk sehingga masyarakat tertarik untuk membeli. Uraian di atas
memberikan inspirasi penulis untuk mengangkatnya dalam bentuk proyek studi
dengan judul “PERANCANGAN MEDIA PROMOSI WINKLESHOES
SEMARANG”.
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1.1.2 Alasan Pemilihan Karya
Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media. Banyak media
promosi yang menjadi alternatif berpromosi, akan tetapi ada beberapa hal yang
harus diperhatikan dalam memilih media promosi yang akan dipakai nantinya.
Mengingat pentingnya ketepatan memilih media promosi, maka langkah awal
yang harus diperhatikan adalah siapa target audiens yang akan dicapai. Target
audiens Winkleshoes adalah remaja hingga dewasa di sekitar Semarang, maka
media promosi yang digunakan adalah media promosi konvensional seperti
pamflet, katalog produk, x- banner, desain website, packaging/ kemasan,
merchandise, poster, dan, stationary set. Tidak ada satupun media yang mutlak
tepat, tiap-tiap media memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan media
promosi yang bermacam-macam, mempunyai tujuan yang saling melengkapi satu
sama lain.
Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa
penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu
sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan
seperempatnya sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut selebaran). (dalam
situs id.m.wikipedia.org/wiki/pamflet).
Website adalah website merupakan salah satu media promosi yang paling
popular saat ini, memiliki jangkauan ruang dan waktu yang tak terbatas. Untuk
mendapatkan website sebagai media yang efektif dalam pemasaran produk
maupun penyampaian informasi, diperlukan strategi tertentu secara tepat sehingga
promosi website anda berhasil. Pemanfaatan internet sebagai salah satu media
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pemasaran, dapat membantu anda menjaring konsumen lebih banyak.
Perkembangan internet terus meningkat dari waktu ke waktu. Saat ini, media
promosi tidak hanya didominasi oleh website. Media promosi juga merambah ke
jejaring sosial. Menuntut sistem pemasaran yang lebih proaktif dan agresif,
langsung ke calon-calon pelanggan potensial.
X-Banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan print digital
yang umunya berbentuk portrait dan vertikal. x-banner adalah bentuk
penyederhanaan dari baliho. Kelemahannya adalah pengeluaran yang mahal untuk
mendapatkan alat dari x-banner. Keunggulan dari x-banner ini dapat dibawa
kemana-mana, mudah dipasang dan tahan terhadap terpaan angin, sehingga tidak
mudah jatuh. x-banner cocok sebagai media promosi dan iklan baik di dalam
ruangan

(indoor)

maupun

di

luar

ruangan

(outdoor).

(makorsa-

advertising.co.id/digital-printing/banner/roll-banner/)
Katalog adalah alat publikasi yang digunakan perusahaan sebagai cara untuk
mempromosikan produk dan layanan mereka. Grafis memungkinkan berbagai
macam perusahaan untuk menginformasikan kepada calon pelanggan dan
pelanggan yang sudah ada tentang harga dan fitur produk mereka dalam rangka
untuk mendorong penjualan mereka. Katalog adalah sarana bagi perusahaan untuk
menyajikan secara rinci cakupan produk dan jasa, langsung kepada pelanggan
(dalam situs : http://sagalaartweb.blogspot.com/2011/07/apa-itu-katalog.html)
Packaging / kemasan adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk
dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, benturan-benturan
terhadap benda lain. Pengeluaran yang cukup besar untuk mencetak packaging
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kadang menghambat penjual untuk mengkemas produknya. (packagingdevelopment.blog)
Merchandise adalah segala bentuk produk yang ditujukan sebagai hadiah,
diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang telah mengikuti atau
melaksanakan kegiatan yang diwajibkan oleh produsen produk tersebut. Bentuk
medianya sangat beragam, mulai dari gantungan kunci, mug, jam, kaos, atau
pernak-pernik lainnya, tetapi dalam perwujudannya memerlukan biaya yang besar
dalam

memproduksi

berbagai

macam

merchandise.

(dalam

situs

http://web7crawler.wordpress.com/2013//10/07/apa-itu-merchandise-samakahdengan-gift/).
Poster adalah Poster sebagai penunjang periklanan yang sangat strategis
karena dapat dipasang dimana saja. Selain itu poster dipilih karena lebih tahan
lama dan orang akan bisa lebih lama dalam membaca dan memahami pesan yang
ingin disampaikan. Pemilihan media poster ini terkesan lebih fleksibel, bentuknya
yang simple dan mudah ditemui menyebabkan siapapun yang lewat dapat melihat,
membaca dan mengamatinya. Selain itu ukurannya juga cukup besar (A3 atau A2)
sehingga dapat memuat ilustrasi dengan maksimal.
Stationary Set adalah peralatan kantor yang dicetak dan merupakan gambar
yang harus didesain agar menarik dan menggambarkan citra perusahaan. (dalam
situs moncy-art.blogspot.in/2013/01/arti-stationary-desain-grafis.html?m=1).
1.2

Riset
Kegiatan riset ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data yang

dibutuhkan terkait dengan perancangan media promosi ini, yaitu diantaranya:
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1) Studi Kepustakaan
Tahap ini dilakukan untuk melengkapi refrensi bagi penulis, antara lain buku
dan website.
Tanggal

Judul Buku/ Artikel

Sumber

10-12-2014

Prinsip-Prinsip Pemasaran

Kotler dan Amstrong

10-12-2014

Strategi Perancangan Iklan

Suyanto

10-12-2014

Strategi Pemasaran

Fandi Tjiptono

13-12-2014

Pengantar Periklanan

Rendra Widyatama

13-12-2014

Fungsi Promosi

Liliweri

13-12-2014

Pengantar Diskomvis

Adi Kusrianto

2) Observasi
Observasi dilakukan penulis dalam rangka untuk mengetahui keadaan lapangan
dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Penulis melakukan pengamatan secara
langsung terhadap objek di lapangan.
Tanggal
13-12-2014

Lokasi Observasi
Jl. Kanguru Raya 16
Semarang

Materi Observasi
- Mengamati

proses

pembuatan

produksi
- Mengamati sisi branding

15-12-2014

Jl. Muh Suyudi 68
Semarang

- Strategis letak toko dan penataan
ruang
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15-12-2014

9 - Strategis letak toko dan penataan
ruang
Tembalang (Kompetitor)
Jl.

Jatimulyo

no

3) Wawancara
Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui

seluk beluk perusahaan

secara detail dan untuk mengetahui promosi yang telah dilakukan oleh pihak
Winkleshoes, serta promosi berikutnya yang diinginkan oleh Winkleshoes.
Wawancara

dilakukan

dengan

mengajukan

pertanyaan

kepada

pemilik

Winkleshoes. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Biondi selaku
kompetitor dari Winkleshoes.
Tanggal
17-12-2014

18-12-2014

Nama

Materi Wawancara

Erna Dyah (pemilik

- Sejarah Winkleshoes

Winkleshoes) dan

- Manajemen Winkleshoes

karyawan

- Media Promosi Winkleshoes

Karyawan Biondi

- Sejarah Biondi

(Kompetitor)

- Manajemen Biondi
- Media Promosi Biondi

4) Dokumentasi
Tahap ini dilakukan untuk melengkapi refrensi bagi penulis.
Tanggal
13-12-2014

Sumber
Rumah produksi
Winkleshoes dan display
toko

Materi
- Foto-foto

media

promosi

yang sudahada
- Foto

produk

Winkleshoes

sepatu
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1.2.1 Daftar Media Promosi yang Pernah Dibuat Winkleshoes
1.2.1.1 Advertising

Gambar 1.1. Spanduk dan X-Banner Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi Winkleshoes, 2014)
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Winkleshoes belum banyak membuat media promosi untuk menunjang
promosi produknya. Beberapa media promosi yang pernah dibuatnya berupa
spanduk, x-banner. Spanduk dipasang dengan ukuran besar di booth pada saat
pameran, sebagai penanda lokasi yang bisa dilihat calon konsumen dari jauh.
Selain itu, media ini juga berfungsi untuk menarik perhatian target audiens
untuk membeli produk Winkleshoes. X-Banner untuk out-store media sebagai
penanda keberadaan booth Winkleshoes saat pameran.

Gambar 1.2. Katalog Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi Winkleshoes, 2014)

Sebagai media promosi, Winkleshoes membuat katalog yang diberikan
secara gratis kepada konsumen dengan cara membagikan pada saat pameran,
dan meletakkan pada store Winkleshoes. Desain katalog dibuat 10 halaman,
dengan menampilkan produk Winkleshoes dan keterangan harga didalamnya.
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1.2.1.2 Internet Marketing

Gambar 1.3. Tampilan website Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi Winkleshoes, 2014)

Sebagai media promosi produknya di dunia maya, Winkleshoes
memiliki website yaitu www.winkleshoes.com. Website ini berisi profil
perusahaan, pemesanan online, daftar produk, dan info lokasi outlet.

1.3

Analisis Kebutuhan ( Analisis SWOT)
Berdasarkan data riset yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik

Winkleshoes dan kompetitor hasil data yang diperoleh sudah divalidkan dapat
dijelaskan dengan tabel berikut :
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No.

Data

Wawancara
1

2

3

Observasi
4

5

Dokumen
tasi
6

Keterangan

1.

Winkleshoes bisnis
sepatu online yang
menyediakan
berbagai jenis sepatu
wanita.

v

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
owner Winkleshoes
(1), pegawai
Winkleshoes (2), dan
observasi pada
Winkleshoes (4) .

2.

Kualitas sepatu
Winkleshoes.

v

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
owner Winkleshoes
(1), pegawai
Winkleshoes (2), dan
observasi pada
Winkleshoes (4) .

3.

Jenis dan model
sepatu yang
dihasilkan
Winkleshoes.

v

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
owner Winkleshoes
(1), pegawai
Winkleshoes (2), dan
observasi pada
Winkleshoes (4) .

4.

Winkleshoes
menerima jasa
reparasi sepatu dan
me-design sepatu
sesuai keinginan

v

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
owner Winkleshoes
(1), pegawai
Winkleshoes (2), dan
observasi pada
Winkleshoes (4) .

5.

Media promosi yang
sudah ada perlu ada
inovasi
pengembangan
media promosi.

v

v

6.

Winkleshoes yang
belum banyak
dikenal oleh

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
owner Winkleshoes (1)
dan pegawai
Winkleshoes (2).

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
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Wawancara

No.

Observasi

Data
1

2

3

4

5

masyarakat
Semarang.

Dokumen
tasi

Keterangan

6

7

owner Winkleshoes
(1), dan observasi pada
Winkleshoes (4) .

7.

Design website yang
masih
membingungkan.

v

8.

Winkleshoes belum
memiliki toko, tetapi
produknya bisa dibeli
pada butik di
Semarang.

v

9.

Sistem pemasaran
kompetitor produk
berupa reseller.

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
pegawai kompetitor
(3), dan observasi pada
kompetitor (5) .

10.

Harga produk sepatu
kompetitor lebih
mahal.

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara
kepada
pegawai
kompetitor
(3), dan observasi pada
kompetitor (5) .

11.

Kualitas produk
sepatu kompetitor
rendah dibandingkan
Winkleshoes.

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara
kepada
pegawai
kompetitor
(3), dan observasi pada
kompetitor (5) .

12.

Jenis sepatu
Winkleshoes yang
bervariasi

v

v

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
owner Winkleshoes
(1), pegawai
Winkleshoes (2), dan
observasi pada
Winkleshoes (4) .

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
owner Winkleshoes
(1), dan observasi pada
Winkleshoes (4) .

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara
kepada
owner
Winkleshoes
(1),
dan
pegawai
Winkleshoes (2) .
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No.

Wawancara

Data

1

2

3

Observasi

4

5

Dokumen
tasi

Keterangan

6

13.

Media promosi
kompetitor X-Banner
dan brosur

14.

Produk sepatu
Winkleshoes lebih
unggul karena proses
produksinya
handmade.

15.

Kompetitor lebih
awal memulai usaha
sejak tahun 2009 dan
banyak mensponsori
event-event di
Semarang.

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara
kepada
pegawai
kompetitor
(3), dan observasi pada
kompetitor (5).

16.

Kompetitor melaunching produk
fashionnya.

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara
kepada
pegawai
kompetitor
(3), dan observasi pada
kompetitor (5).

17.

Bahan sepatu
melonjak ancaman
Winkleshoes.

v

v

v

v

v

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara
kepada
pegawai
kompetitor
(3), dan observasi pada
kompetitor (5).
Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
owner Winkleshoes
(1), pegawai
Winkleshoes (2), dan
observasi pada
Winkleshoes (4) .

v

Ada kecocokan data
yang diperolah dari
wawancara kepada
owner Winkleshoes
(1), dan pegawai
Winkleshoes (2).

Tabel 1.2. Validitas Data
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015)
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Untuk mengetahui media promosi yang dibutuhkan oleh Winkleshoes
dilakukan analisis kebutuhan berupa analisis SWOT dari media promosi yang ada
guna merumuskan konsep perancangan media promosi yang baru. Analisis SWOT
tersebut meliputi analisis kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses) peluang
(opportunities) serta ancaman (threats). Berikut ini tabel matriks analisis SWOT
Winkleshoes:

16

Tabel 1.2 : Matrix Analisis
Tabel 1.2 : Matrix Analisis
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2014)
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2014)
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Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat dirumuskan konsep media promosi
yang digunakan untuk mempromosikan Winkleshoes Semarang, media promosi
yang dipilih meliputi pamflet, kemasan, katalog, poster, desain website, stationary
set, merchandise, dan x-Banner. Perancangan media-media tersebut dengan
pertimbangan, media pamflet dibutuhkan untuk membantu mempromosikan
Winkleshoes secara lebih khusus yaitu dengan dibagikan secara langsung kepada
konsumen. Kemasan sangat diperlukan agar produk yang dijual terlihat lebih
menarik. Katalog dibutuhkan untuk konsumen melihat-lihat produk sepatu terbaru
dilengkapi dengan keterangan warna dan harga. Poster digunakan untuk
memperindah ruangan dengan menampilkan produk sepatu Winkleshoes. Desain
website digunakan untuk membuat desain website Winkleshoes yang ada, umtuk
memudahkan konsumen berbelanja via online. Stationary Set digunakan
Winkleshoes sebagai identitas perusahaan dan untuk menjalin kerjasama dengan
mitra. Merchandise digunakan sebagai bonus sekaligus pengingat akan brand,
sehingga pelanggan atau konsumen akan selalu ingat dan diharapkan loyal
terhadap Winkleshoes. x-banner digunakan Winkleshoes untuk menampilkan
produk-produknya dan diletakkan di depan toko. Beberapa strategi yang ada di
analisis SWOT yang tidak menjadi konsep rancangan akan dijadikan sebagai
saran terhadap sasaran tertentu pada bab 5.
1.4 Tujuan Pembuatan Karya
Tujuan pembuatan karya dalam Proyek Studi yang berjudul “Perancangan
Media Promosi Winkleshoes Semarang” adalah menghasilkan media promosi
berupa pamflet,

desain

website,

x-banner,

katalog,

packaging/kemasan,
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merchandise, poster, stationary set untuk meningkatkan citra Winkleshoes
Semarang.
1.4 Manfaat Pembuatan Karya
Manfaat yang diharapkan penulis dalam pembuatan Proyek Studi berjudul
“Perancangan Media Promosi Winkleshoes Semarang”adalah sebagai berikut :
(1) Bagi Penulis, sebagai wahana pengembangan pengetahuan dan keterampilan
dalam

bidang

Desain

Komunikasi

Visual

dan

sebagai

wahana

menginterpretasikan ilmu Desain Komunikasi Visual yang telah diperoleh ke
dalam proses kreativitas desain karya.
(2) Bagi Pihak Winkleshoes, dapat dijadikan sebagai media promosi sehingga
membantu Winkleshoes dalam menarik konsumen.
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BAB 2
LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Perancangan
2.1.1

Pengertian Perancangan

Perancangan adalah proses, cara, perbuatan merancang (Hasan, 2005: 927)
merupakan upaya mencari inovasi dengan menciptakan sesuatu yang baru dengan
memenuhi kriteria (atau kondisi yang diinginkan). Menurut Al-Bahra Bin
Ladjamudin (2005: 39), menyatakan bahwa perancangan adalah suatu kegiatan
yang memiliki tujuan untuk mendesign system baru yang dapat menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan
alternatif sistem yang terbaik. Menurut My Earth dalam makalahnya yang
berjudul Perencanaan Sistem dan Analisis, menyatakan bahwa “Perancangan
adalah suatu kegiatan membuat desain teknis berdasarkan evaluasi yang telah
dilakukan pada kegiatan analisis”. (dalam situs http://elib.unikom.ac.id/
files/disk1/526/ jbptunikompp-gdl-rdhendraca-26274-6-unikom_r-i.pdf)
Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perancangan
adalah proses, cara, perbuatan merancang yang merupakan upaya mencari inovasi
dengan menciptakan sesuatu yang baru dengan memenuhi kriteria (atau kondisi
yang diinginkan) berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan
analisis.
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2.1.2 Perancangan dalam lingkup Desain Komunikasi Visual
Untuk membuat rancangan desain sebuah karya tentunya mempunyai
pertimbangan tentang unsur-unsur visual dan prinsip-prinsip desain yang harus
dipenuhi untuk mencapai hasil rancangan desain yang memuaskan, terlebih desain
promosi sebuah produk haruslah bersifat menarik dan informatif agar menarik
konsumen.
2.1.2.1 Unsur-unsur Desain
Unsur visual desain adalah unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan
desain, sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut. Unsur visual desain
mempunyai berbagai fungsi dan saling berhubungan sehingga merupakan suatu
kesatuan yang utuh. Unsur-unsur visual desain tersebut meliputi:
1) Titik
Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relative kecil, di mana
dimensi memanjang dan melebarnya dianggap tidak berarti. Titik cenderung
ditampilkan dalam bentuk kelompok, dengan variasi jumlah, susunan, dan
kepadatan tertentu (Kusrianto, 2007: 30).
2) Garis (line)
Garis adalah tanda yang dibuat oleh alat untuk menggambar melewati
permukaan (Suyanto, 2004: 37). Garis juga dianggap sebagai unsur visual yang
banyak berpengaruh terhadap pembentukan suatu objek sehingga garis, selain
dikenal sebagai goresan atau coretan, juga menjadi batas limit suatu bidang
atau warna (Kusrianto, 2007: 30). Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu
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titik dengan titik yang lain sehingga dapat berbentuk gambar, garis lengkung
(curve) atau garis lurus (straight) sehingga membangun bentuk atau kontruksi
desain.
3)

Bidang (shape)
Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar.

Bidang apabila ditinjau dari bentuknya bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu
bidang geometri/beraturan dan bidang non geometri atau tidak beraturan.
Bidang geometri adalah bidang yang relatif mudah diukur keluasaanya,
sedangkan bidang non geometri merupakan bidang yang relatif sukar diukur
keluasaanya.Bidang bisa dihadirkan dengan menyusun titik maupun garis
dalam kepadatan tertentu, dan dapat pula dihadirkan dengan mempertemukan
potongan hasil goresan satu garis atau lebih (Kusrianto, 2007: 30).
4) Ruang (space)
Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian bidang atau
jarak antar objek berunsur titik, garis, bidang dan warna. Ruang lebih
mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga ruang dapat dibagi dua,
yaitu ruang nyata dan semu. Keberadaan ruang sebagai salah satu unsur visual
sebenarnya tidak dapat diraba tetapi dapat dimengerti (Kusrianto, 2007: 30).
5) Warna (colour)
Warna merupakan unsur penting dalam desain. Warna merupakan unsur
grafis yang sangat kuat dan provokatif. Kuat apabila desain yang dibuat
menggunakan warna khas dari objek desain tertentu, maka akan menimbulkan
kesan kokoh pada objek desainnya. Bersifat provokatif apabila desain yang
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dibuat menggunakan warna tertentu yang membuat masyarakat luas tertarik
untuk melihat lebih lama, karena kekuatan warna yang kuat dan provokatif
tersebut.
6) Gelap terang (light-dark)
Unsur gelap terang disebut juga nada. Ungkapan gelap-terang sebagai
hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan gradasi mulai dari
yang paling putih untuk menyatakan terang, sampai yang paling hitam untuk
bagian yang sangat gelap.Unsur gelap-terang ini biasanya dimanfaatkan untuk
berbagai kepentingan, antara lain memperkuat kesan trimatra suatu bentuk,
mengilusikan kedalaman atau ruang, dan menciptakan kontras atau suasana
tertentu
7) Tekstur (texture)
Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur dibagi
menjadi tekstur kasar dan halus, dengan kesan pantul mengkilap dan kusam
ditinjau dari efek tampilannya, tekstur digolongkan menjadi tekstur nyata dan
tekstur semu. Dalam penerapannya, tekstur dapat berpengaruh terhadap unsur
visual lainnya, yaitu kejelasan titik, kualitas garis, keluasan bidang dan ruang,
serta intensitas warna.
2.1.2.2 Prinsip-prinsip Desain
Untuk menghasilkan karya desain yang menarik maka prinsip-prinsip
desain tersebut merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam
proses desain. Sunaryo (2002: 31) memaparkan bahwa prinsip - prinsip desain
terdiri dari prinsip kesatuan, prinsip keserasian, prinsip irama, prinsip
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keseimbangan dan prinsip kesebandingan. Sanyoto (2006: 115) menambahkan
dua unsur prinsip-prinsip desain yaitu dominasi, kesederhanaan dan kejelasan.
Selanjutnya Suyanto (2004: 61) juga menambahkan prinsip hirarki visual.
Berikut ini penjelasannya:
1) Prinsip kesatuan
Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang
paling mendasar dimana terdapat pertalian yang erat antar unsur-unsurnya
sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, serta saling mendukung
membentuk totalitas guna mencapai tujuan atau makna tertentu.
2) Prinsip Keserasian
Keserasian (harmony) merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan
keselarasan keserasian dan keterpaduan antar bagian dalam keseluruhan
sehingga dapat membentuk keterpaduan yang tidak saling bertentangan.
3) Prinsip Irama
Irama (rhythm) merupakan pengaturan unsur – unsur rupa secara berulang
dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan
gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya.
4) Prinsip Dominasi
Periklanan

harus

memiliki

dominasi/pusat/perhatian/daya

penarik/

penekanan, agar dapat menarik dan menyetak perhatian target audience.
Dominasi dapat dilakukan dengan warna atau bentuk. Dominasi warna bisa
memakai warna yang mencolok, warna yang dominan, warna yang lain dari
yang ada secara umum. Sedangkan dominasi bentuk dapat berupa bentuk
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manusia, benda, huruf, bentuk-bentuk non obyektif, bentuk-bentuk yang aneh,
atau bentuk yang lain dari yang ada secara umum. Namun, dominasi bisa juga
berupa bentuk kata-kata judul yang menarik.
5) Prinsip Keseimbangan
Keseimbangan (balance) berkaitan dengan pengaturan “bobot” akibat
“gaya berat” dan letak kedudukan bagian-bagian sehingga susunan dalam
keadaan seimbang. Keseimbangan yang baik memberikan perasaan tenang dan
menarik, serta menjaga keutuhan komposisi.
6) Prinsip Kesebandingan
Kesebandingan (proportion), adalah hubungan antar bagian terhadap
keseluruhannya. Tujuan pengaturan kesebandingan adalah agar dicapai
kesesuaian dan keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan yang memuaskan.
7) Prinsip Kesederhanaan (simplicity)
Definisi sederhana adalah “tidak lebih dan tidak kurang; jika ditambah
terasa memperuwet, jika dikurangi terasa ada yang hilang”. Dalam periklanan,
sesuatu yang tidak perlu sebaiknya dihilangkan, karena hanya akan
memperuwet.
8) Prinsip Kejelasan (clarity)
Kejelasan harus mudah dipahami, dimengerti, dan jelas dibaca. Warna
huruf harus kontras dengan dasarnya, latar belakang tulisan tidak ruwet,
longgar, atau latar belakang disederhanakan, dikaburkan, hindari tulisan
menyeberang banyak warna, dan tulisan jangan ditumpangkan pada gambar
yang sudah ruwet.
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9) Prinsip Hirarki Visual
Prinsip hirarki visual merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemn
mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus.
Titik fokus merupakan perhatian yang pertama, kemudian baru diikuti
perhatian yang lainnya. Tiga pertanyaan penting mengenai hirarki visual
adalah: mana yang anda lihat pertama?, mana yang anda lihat kedua?, mana
yang anda lihat ketiga?.
2.1.3 Strategi Perancangan dalam Desain Komunikasi Visual
Dalam melakukan suatu perancangan dibutuhkan suatu strategi agar
mampu mengkomunikasikan pesan yang dimaksud terhadap calon penerima
pesan. Adapun beberapa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan
menurut Suyanto (2006: 20) yaitu, strategi menetapkan audiens, strategi
kreatif merancang, strategi merancang daya tarik pesan, strategi merancang
gaya dalam eksekusi pesan, dan strategi merancang warna, slogan, dan format
iklan.
2.1.3.1 Strategi Menetapkan Audiens
Identifikasi audien sasaran adalah melakukan identifikasi pada pasar yang
ingin dibidik atau dengan kata lain melakukan segmentasi pasar dan pembidik
pasar. Suyanto (2006: 20) menjelaskan untuk pemasaran produk konsumen,
variabel segmentasi utama adalah segmentasi geografis, segmentasi
demografis, segmentasi psikografis, segmentasi perilaku dan segmentasi
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manfaat. Penetapan segmen pasar pada proyek studi ini akan ditentukan pada
BAB III.
2.1.3.2 Strategi Merancang Daya Tarik Pesan
Untuk menentukan daya tarik pesan maka perlu dilakukan riset pasar
terlebih dahulu. Suyanto (2006: 111) mengemukakan bahwa, daya tarik pesan
dapat berupa selebritis, humor, kesalahan, perbandingan, rasional, emosional,
seks atau kombinasi aspek-aspek tersebut. Daya tarik yang mungkin
diterapkan pada perancangan media promosi ini yaitu daya tarik rasional.
Daya tarik rasional berfokus pada praktik, fungsi atau kebutuhan konsumen
secara optimal terhadap suatu produk, yang memberikan tekanan pada
manfaat atau alasan untuk mempunyai atau menggunakan suatu merek.
Penentuan merancang daya tarik pesan akan dibahas pada BAB III.
2.1.3.3 Strategi Merancang Gaya dalam Eksekusi Pesan
Dalam melakukan eksekusi pesan Suyanto (2006: 133) menjelaskan
bahwa ada empat hal yang harus diperhatikannn oleh tim kreatif, yaitu gaya,
nada, kata dan format. Gaya dalam eksekusi pesan terdiri dari menjual
langsung, potongan kehidupan, gaya hidup, fantasi, citra, musik, simbol
kepribadian, keahlian teknis, bukti ilmiah, bukti kesaksian, demonstrasi,
perbandingan, animasi, humor dan kombinasi. Gaya pesan yang mungkin
diterapkan pada perancangan media promosi ini yaitu gaya life style atau gaya
hidup. Gaya ini menekankan bagaiman suatu produk sesuai dengan suatu
gaya hidup. Strategi merancang gaya dalam eksekusi pesan akan dibahas
pada BAB III.
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2.1.3.4 Strategi Merancang Sogan dan Format Iklan.
Suyanto (2006: 153) mengemukakan bahwa strategi merancang slogan,
simbol, dan format iklan merupakan bagian yangs aling mendukung dalam
esksekusi pesan iklan. Dalam merancang slogan dan format iklan haruslah
mempertimbangkan jenis huruf, ukuran, keterbacaan, kesederhanaan,
keserasian, serta kepaduan antara masing-masing bagian untuk memberikan
dampak visual yang efektif. Selanjutnya strategi merancang slogan dan
format iklan akan dijelaskan pada BAB III.
2.2 Media Promosi
2.2.1 Pengertian Media Promosi dan Promosi
Media, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 726) adalah alat
untuk sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, tv, film, poster dan
spanduk. Sedangkan promosi adalah perkenalan dalam rangka memajukan
usaha, dagang, dan sebagainya; reklame (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
2007: 898).
Dapat disimpulkan bahwa media promosi merupakan alat atau sarana
untuk memperkenalkan suatu produk dalam rangka memajukan usaha atau
dagang.
Istilah promosi berasal dari bahasa Latin, yaitu promovere yang kemudian
diadopsi dalam bahasa Inggris yaitu (to) promote yang berarti meningkatkan
atau menaikkan (sesuatu). Kata promote kemudian diadopsi dalam bahasa
Indonesia menjadi kata promosi. Istilah promosi berarti upaya menyampaikan
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sesuatu (pesan) dari kondisi yang kurang dikenal menjadi lebih dikenal oleh
khalayak luas (Widyatama, 2007: 29).
Tjiptono (1997: 219) menjelaskan, promosi adalah suatu bentuk
komunikasi pemasaran. Promosi merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan suatu program pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah
aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi /
membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya
agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan
perusahaan yang bersangkutan.
Sanyoto (2006: 16) mengungkapkan bahwa promosi adalah salah satu dari
paduan pemasaran (marketing mix), yang terdiri dari produk, harga, distribusi
atau tempat, dan promosi. Dengan demikian, promosi merupakan salah satu
bagian dari pemasaran.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas disimpulkan
bahwa promosi adalah bagian dari komunikasi pemasaran yang berusaha
menyebarkan informasi, mempengaruhi / membujuk, dan mengingatkan pasar
sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli
produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan agar mengubah
kondisi yang kurang dikenal menjadi lebih dikenal oleh khalayak luas.
2.2.2 Fungsi Promosi
Promosi memiliki lima fungsi yang sangat penting bagi suatu
perusahaan/lembaga. Kelima fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

29

a. Informing (Memberikan Informasi)
Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik
mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta

memfasilitasi

penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa.
Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek
yang diiklankan maupun konsumennya, dengan mengajarkan manfaatmanfaat baru dari merek yang telah ada.
b. Persuading (Membujuk)
Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan
untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi
berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptaan permintaan
bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering, promosi berupaya untuk
membangun permintaan sekunder, permintaan bagi merk perusahaan yang
spesifik.
c. Reminding (Mengingatkan)
Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para
konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk dan
jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek
pengiklan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh didemonstrasikan
untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan para
konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli merek yang tersedia dan
mengandung atribut-atribut yang menguntungkan.
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d. Adding Value (Menambah Nilai)
Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai
tambah bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan kualitas,
atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah tersebut
benar-benar independen. Promosi yang efektif menyebabkan merek
dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan lebih unggul dari
tawaran pesaing.
e. Assisting (Mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan)
Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu
perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk
perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga
sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif.
Upaya, waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit waktu
yang diperlukan untuk memberi informasi kepada prospek tentang
keistimewaan dan keunggulan produk jasa. Terlebih lagi, iklan melegitimasi
atau membuat apa yang dinyatakan klaim oleh perwakilan penjual lebih
kredibel. (http://www.downloads fungsi promosi. htm).
2.2.3 Tujuan Promosi
Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan
membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan
bauran pemasarannya. Jika ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi, maka
tujuan dari promosi ini adalah menggeser kurva permintaan akan produk
perusahaan ke kanan dan membuat permintaan menjadi inelastic (dalam
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kasus harga naik) dan elastis (dalam kasus harga turun). Sementara itu
Rossiter dan Percy (dikutip Prayitno, 1993) dalam Tjiptono (1997: 222)
mengklasifikasikan tujuan promosi sebagai efek dan komunikasi sebagai
berikut:
1) Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan
2) Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk
kepada konsumen
3) Mendorong pemilihan terhadap suatu produk
4) Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk
5) Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain
6) Menanamkan citra produk dan perusahaan
Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan
seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan, lalu memahaminya,
berubah sikap, menyukai, yakin, kemudian akhirnya membeli dan selalu ingat
akan produk tersebut. Berdasarkan dengan tujuan promosi maka pada BAB
III akan dipilih dan ditentukan tujuan promosi yang tepat sesuai dengan
tujuan proyek studi ini.
2.2.4 Jenis-jenis Kegiatan Promosi
Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 112) ada lima jenis-jenis kegiatan
promosi, antara lain periklanan, penjualan personal, promosi penjualan,
hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Kelima jenis-jenis kegiatan
promosi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
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Periklanan

Pemasaran
langsung
PROMO
SI

Hubungan
Masyarakat

Penjualan
personal

Promosi
penjualan

Bagan 2.1 : Kegiatan Promosi
(diadaptasi dari Kotler dan Amstrong, 2001: 112 )

a. Periklanan (Advertising)
Segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi
dan promosi nonpribadi dalam bentuk gagasan, barang atau jasa. Bentuk
promosi non personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan
untuk merangsang pembelian.
b. Penjualan personal (Personal Selling)
Presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam rangka
mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan.
c. Promosi Penjualan (Sales Promotion)
Intensif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu
produk atau jasa.
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d. Hubungan Masyarakat (Public Relation)
Membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh
dukungan, membangun “citra perusahaan” yang baik, dan menangani atau
menyingkirkan gossip, cerita, dan peristiwa yang dapat merugikan.
e. Pemasaran Langsung (Direct Marketting)
Komunikasi langsung dengan sejumlah konsumen sasaran untuk
memperoleh tanggapan langsung-pengguna surat, telepon, faks, e-mail, dan
lain-lain untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen tertentu atau usaha
untuk mendapatkan tanggapan langsung.
Menurut Kusriyanto (2007: 330) bahwa media-media promosi memiliki
bentuk-bentuk yang beragam di antaranya :
a. Brosur (Booklet)
Bahan cetakan yang terdiri dari beberapa halaman yang dijilid sehingga
menyerupai buku.
b. Katalog
Sejenis brosur yang berisi rincian jenis produk/layanan usaha dan kadangkadang dilengkapi dengan gambar-gambar.
c. Leaflet (selebaran)
Lembaran kertas cetak yang dilipat menjadi dua halaman atau lebih.
d. Kartu Pos
Publisitas yang bermanfaat bisa didapat dengan menghadiahkan kartupos
(post card) yang menarik kepada para pelanggan/konsumen.
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e. Stationary Set
Berfungsi amplop, kop surat, dan pulpen yang ditempatkan di kamar hotel,
berfungsi bukan hanya sebagai service dari hotel tersebut, tetapi termasuk
POS materials karena terdapat nama produk atau jasa, lengkap dengan alamat
dan nomer telepon.
f. Poster
Poster bergambar dan full color biasanya dipakai sebagai dekorasi ruangan
dengan menempelkannya di dinding, pintu, jendela took atau dinding ruang
pamer.
g. Sticker
Merupakan bahan promosi yang paling banyak dan sering digunakan oleh
perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produknya karena sifatnya
yang sangat fleksibel.
h. Bentuk lainnya, merchandise/souvenir
Jam, asbak, korek, gantungan kunci, kalender, t-shirt, topi. Paying, dan
lain-lain.
2.3 Profil Winkleshoes
Winkleshoes adalah usaha dibidang fashion yang memproduksi sepatu
khusus wanita. Awal mula berdirinya Winkleshoes empat tahun yang lalu
hanya memiliki satu orang pegawai yang ahli pada bagian membuat sepatu,
pekerja lain seperti mendesain sepatu, membeli bahan, hingga memasarkan
produk dilakukan sendiri oleh pemilik Winkleshoes.
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Usaha yang dirintis oleh Erna Dyah ini, sekarang berkembang hingga
karyawan berjumalah lima orang, masing-masing memiliki pekerjaan masingmasing seperti mendesain sepatu, membuat sepatu, memasarkan, hingga admin
pada sosial media. Pemilik Winkleshoes sendiri hingga saat ini banyak mengisi
acara seminar yang diadakan oleh Dinperindag karena usaha Winkleshoes ini
mendapatkan bantuan dana. Banyak penghargaan yang Winkleshoes dapatkan
setelah 4 tahun membuka usaha, seperti Juara 1 Pemuda Pelopor
Kewirausahaan di Semarang 2013, Inspirasi Award Kerajinan Sepatu oleh
HIPMI Jateng 2014, dan Top 12 Bisnis Inovasi Pemuda Indonesia oleh
Komenpora 2014.
Konsep awal merupakan sepatu yang banyak digunakan anak remaja atau
casual, namun banyaknya permintaan konsumen Winkleshoes memulai
merambah jenis sepatu tidak hanya casual namun dengan gaya formal yang
bisa digunakan untuk wanita kantoran. Semakin banyaknya pesanan, saat ini
Winkleshoes tidak hanya melayani penjualan pada sosial media seperti
instagram, twitter, dan website namun mencoba untuk menjualnya pada salah
satu butik di Semarang.
Beberapa produk best seller Winkleshoes sudah dititipkan pada butik
Juzzie di Semarang, sehingga para konsumen bisa memilih langsung
produknya di butik tersebut. Selain itu, Winkleshoes juga sering mengikuti
acara seperti pameran yang diadakan di mall di Semarang, bazaar pada acara
pentas seni di sekolah atau unversitas, dan menjadi salah satu sponsor untuk
acara tersebut. Disamping itu Winkleshoes memiliki media promosi lain seperti
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x-banner, katalog, dan spanduk. X-banner dan spanduk sering digunakan untuk
penanda pada saat pameran, dan katalog produk dibagikan secara gratis oleh
pelanggan.

Gambar 2.6. Display Produk Winkleshoes di Butik Semarang
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015)

2.3.1 Biondi Shoes
Biondi merupakan toko sepatu yang berada di Jl. Jatimulyo no 9
Tembalang, Semarang. Tokonya kecil, berada di jalan padat Tembalang.
Nuansa yang bisa dilihat di toko Biondi ada kesan vintage. Biondi merupakan
toko sepatu yang menjualkan produknya dengan sistem reseller, jadi produk
yang ada tidaklah produksi sendiri. Penataan pada toko terkesan sumpek,
karena sempit. Rak sepatu diletakkan pada depan, ditata rapi dan dihiasi kainkain bermotif floral .Tidak hanya sepatu yang dijual ditoko namun pakaianpakaian wanita, accessories, dan tas juga terdapat di toko Biondi.
Biondi sudah memiliki media promosi yang sudah ditempatkan di toko
seperti x-banner, dan brosur yang diletakkan dimeja dekat pintu masuk toko.
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Kemasan yang digunakan menggunakan papperbag yang bertuliskan logo dari
Biondi. Harga sepatu yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp200.000,00
hingga Rp350.000. Lebih murah dari yang ditawarkan Winkleshoes, namun
dari kualitas Winkleshoes bisa lebih diunggulkan. Penulis mengamati
pengunjung yang datang di toko, beberapa yang datang sebagian besar adalah
kalangan mahasiswa karena letak toko berada pada kawasan Universitas
Diponegoro Semarang.
2.4 Klasifikasi Produk
Sepatu adalah suatu jenis alas kaki (footwear) yang biasanya terdiri
bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah. Biasanya juga terbuat dari kanvas
atau kulit yang menutupi semua bagian mulai dari jari jemari, punggung kaki
hingga bagian tumit. Pengelompokkan sepatu biasanya dilakukan berdasarkan
fungsi atau tipenya, seperti sepatu resmi (pesta), sepatu santai (kasual), sepatu
dansa, sepatu olahraga, sepatu kerja, sepatu ortopedik dan sepatu minimalis.
Perkembangan sepatu wanita sebagai produk yang bukan hanya
didasarkan pada fungsi, tetapi juga faktor desain yang terus mengikuti
perkembangan mode yang dinamis - menyulitkan untuk mengklasifikasikan
sepasang sepatu dalam satu jenis tertentu. Kadang para wanita sendiri merasa
kesulitan membedakan antara stiletto dengan cone high hels atau pump shoes.
Sengaja istilah untuk sepatu wanita ini dipertahankan dalam bahasa aslinya.
Bukannya tidak menghargai bahasa nasional, tetapi akan mengalami kesulitan
untuk mencari terjemahannya secara tepat. Selain itu juga akan menyulitkan
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untuk mengkomunikasikannya dengan kalangan yang terkait dengan bisnis
sepatu wanita yang sudah terbiasa dengan istilah-istilah yang sudah ada.
Jenis pertama adalah sepatu yang memiliki hak datar, apapun bahan dan
bagaimanapun disainnya, biasanya disebut sebagai Flat Shoes.
Jenis yang kedua adalah sepatu yang memiliki hak tinggi atau High Heels.
Dalam perkembangannya, ukuran dan bentuk hak dari sepatu ini sangat
beragam, belum lagi bentuk disainnya yang membedakan pada kesempatan apa
saja high heels ini digunakan. Akibatnya, setiap variasi memiliki istilah sendiri
dan istilah ini cenderung diartikan sebagai salah satu jenis dari sepatu wanita.
Di segi ukuran untuk sepatu berhak tinggi, ada banyak pihak yang belum
memiliki kesamaan pendapat. Menurut kalangan fashion Italia, sepatu wanita
yang memiliki hak di bawah 6,4 Cm dianggap sebagai sepatu Hak Rendah,
antara 6,4 Cm - 8,9 Cm dianggap sebagai sepatu yang memiliki Hak
Pertengahan. Lebih dari ukuran tersebut dikategorkan sebagai High Heels atau
sepatu berhak tinggi.
Sepatu berhak tinggi atau High Heels menjadi populer di kalangan wanita
sekitar akhir abad 19, jauh sebelumnya pada abad ke 9 sepatu berhak tinggi
sudah digunakan para prajurit kuda Persia. Sepatu berhak tinggi untuk pria
tersebut berfungsi sebagai penjaga keseimbangan kaki untuk menginjak
sanggurdi agar tidak goyah saat berdiri dan membidikkan panah mereka dari
atas kuda.
Sepatu berhak tinggi sebenarnya sudah lebih dulu dipopulerkan oleh kaum
pria, para cowboy menggunakan sepatu boots yang rata-rata menggunakan hak
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tinggi. High Heels juga menjadi populer ketika The Beatles, group band dari
Inggris selalu memakai sepatu boots berhak tinggi dalam setiap show mereka.
Sehingga pada puncak ketenarannya di era tahun 1960-an, banyak sepatu high
heels pria yang dipajang di etalase toko sepatu di London.
Dari tahun ke tahun sepatu wanita berhak tinggi atau High Heels ini
berkembang menurut segmen ukuran dan bentuk hak masing-masing, dari
sinilah kemudian muncul istilah-istilah yang berbeda, yang kemudian sering
diartikan sebagai jenis sepatu wanita. Dengan pengertian bahwa High Heels
adalah sepatu yang tidak menggunakan alas yang datar dan sejajar dengan
telapak kaki, maka setiap sepatu wanita yang menggunakan hak pada tumit
lebih tinggi dibandingkan dengan ujung kaki di masukkan dalam jenis High
Heels.
Keanekaragaman disain dari kreativitas para perancang sepatu wanita
berhak tinggi atau High Heels ini menghasilkan beraneka ragam model yang
selalu menarik bagi para wanita. Di sisi lain, keanekaagaman bahan yang
digunakan juga membuat harga produk ini bervariasi, mulai dari harga yang
termahal hingga sepatu high heels murah. Pada perkembangannya, setiap
bentuk dan ukuran ketinggian hak dari sepatu wanita high heels ini akhirnya
terkelompok dan memiliki istilah sendiri, seperti berikut :
2.4.1 Cone
Hak pada tumit berbentuk bulat dan seluas telapak sepatu, semakin
mengecil ke bagian tengah dan ukuran tersebut sama sampai di bagian titik
kontak dengan lantai
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Gambar 2.1. Sepatu Cone
(Sumber : http://www.tips-sepatu-wanita.com/2014/05/mengenal-jenis-sepatuwanita.html)
2.4.2 Prism
Hak dari bawah tumit memiliki tiga sisi datar yang membentuk segitiga
pada titik kontak dengan lantai. Prism atau prisma pada prinsipnya tidak
berbeda dengan wedges, hanya hak pada tumit semakin sempit. Prism lebih
beresiko dibandingkan dengan wedges.

Gambar 2.2. Sepatu Prism
(Sumber : http://www.tips-sepatu-wanita.com/2014/05/mengenal-jenis-sepatuwanita.html)
2.4.3

Wedges

Hak nya penuh ke bawah sesuai bentuk telapak kaki. Wedges termasuk
high heels yang disukai wanita, sekalipun banyak pemerhati mode yang
berpendapat bahwa keseksian wanita akan cenderung berkurang bila
menggunakan wedges
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Gambar 2.3. Sepatu Wedges
(Sumber : http://www.tips-sepatu-wanita.com/2014/05/mengenal-jenis-sepatu)
2.4.4 Kitten
Hak lebih pendek, tumit ramping dengan ketinggian maksimum tidak lebih
dari 2 inci dan diameter tidak lebih dari 0,4 inci pada titik kontak dengan
lantai. Kitten lebih aman digunakan dan disainnya bisa dipilih sesuai dengan
penampilan yang dikehendaki penggunanya.

Gambar 2.4. Sepatu Kitten
(Sumber : http://www.tips-sepatu-wanita.com/2014/05/mengenal
-jenis-sepatu-wanita.html)

2.4.5 Puppy
Hak pada tumit tebal persegi dengan diameter dan tinggi sekitar 2 inci .
Puppy termasuk high heels yang memiliki stabilitas tinggi, sehingga paling
aman digunakan dan bisa digunakan untuk lebih banyak kesempatan

42

Gambar 2.5. Sepatu Puppy
(Sumber : http://www.tips-sepatu-wanita.com/2014/05/mengenal-jenis-sepatuwanita.html)
2.4.6 Spool
Hak dimulai penuh dari seluruh permukaan tumit dan menyempit pada
titik kontak dengan lantai. Seperti puppy, spool lebih aman dan nyaman
digunakan, semua wanita akrab dengan hak ini.

Gambar 2.6. Sepatu Spool
(Sumber : http://www.tips-sepatu-wanita.com/2014/05/mengenal-jenis-sepatuwanita.html)
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BAB 3
METODE BERKARYA

3.1 Media
Media merupakan sarana untuk dapat menunjukkan ide atau gagasan sebagai
cara untuk mengungkapkan pengalaman estetis. Mendesain tidak hanya pada
media kertas, namun bisa juga diterapkan pada media komputer. Dalam
perancangan media promosi Winkleshoes Semarang, menggunakan beberapa
media yang terdiri dari alat dan bahan. Adapun media yang digunakan dalam
pembuatan karya desain media promosi yaitu:
3.1.1

Bahan

3.1.1.1 Kertas
Kertas yang digunakan untuk menampilkan hasil karya desain yang telah
dibuat yaitu kertas ivory, HVS, CTS dan dupleks ukurannya disesuaikan dengan
kebutuhan karya desain.
3.1.1.2 Tinta Warna
Tinta yang dipakai menggunakan warna CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, dan
Black) sehingga menghasilkan nuansa warna yang tajam pada setiap desain yang
ditampilkan dengan komposisi warna pada semua karya sama.
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3.1.2

Alat

3.1.2.1 Printer merek Hp Deskjet Ink Advantage K-209a-z dengan tinta catride
seri 703 yang digunakan untuk melakukan uji ata tes warna hasil desain dan
mencetak laporan.
3.1.2.2 Kamera DSLR merek Canon 550D dengan Lensa Canon AF 18-200mm
F/3,5-6,3 XR yang digunakan untuk mengambil gambar.
3.1.2.3 Perangkat Keras (Hardware)
Notebook Acer Acer Aspire 4745G dengan spesifikasi:
Processor Intel Core i5-460M berkecepatan 2,5 Ghz dan RAM 2GB DDR3.
Dilengkapi dengan layar Clear SuperView LED HD 14”.
3.1.2.4 Perangkat Lunak (Software)
1) Adobe Photoshop CS 3
Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra yang dikhususkan
untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek. Adobe Photosop memiliki
tools dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang
berkualitas tinggi.
2) Corel Draw X5
Corel Draw adalah program komputer yang melakukan editing pada garis
vektor. Corel Draw memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, sehingga sering
digunakan untuk kebutuhan proses visualisasi.
3.2 Teknik Berkarya
Teknik berkarya pembuatan media promosi Winkleshoes dilakukan dengan
beberapa tahapan. Penggunaan alat dan bahan menjadi pertimbangan bagi penulis

45

dalam menghasilkan rancangan media promosi. Perangkat keras (hardware)
digunakan sebagai alat bantu dalam merancang karya. Seperti penggunaan
kamera untuk memotret produk dan objek, modem untuk mencari referensi dari
internet dalam memperkaya ide. Notebook digunakan sebagai alat pengolah karya
yang didalamnya berisi perangkat lunak (software) untuk membantu proses
eksekusi gagasan dan penyempurnaan karya. Software tersebut diantaranya Corel
Draw X5, Adobe Photoshop CS3. Software seperti Photoshop CS3, merupakan
perangkat lunak untuh editing foto setelah pemotretan, Corel Draw X5 juga
digunakan dalam proses pengolahan gambar serta layouting karya. Software lain
yang penulis gunakan yakni Adobe Photoshop CS3, perangkat ini digunakan
untuk mengolah foto guna menghasilkan kualitas foto yang diharapkan. Setelah
karya selesai dirancang, printer digunakan untuk mengoreksi karya secara
keseluruhan dari hasil rancangan sebelum dibawa ke percetakan. Selain cetak
offset ada beberapa media promosi yang diproses dengan cetak digital .
Beranjak ke penggunaan bahan seperti penggunaan kertas CTS Kindrik 120
gsm untk mencetak pamflet,

kertas sticker cromo untuk mencetak katalog

produk, serta kertas HVS 100 Gsm untuk mencetak amplop dan kertas surat. Tinta
warna CMYK yakni guna menghasilkan warna cetak. Clay digunakan sebagai
bahan untuk membuat gantungan kunci. Kalender, totebag, gantungan kunci dan
koas merupakan salah satu merchandise digunakan media untuk menempatkan
hasil rancangan.
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3.3 Proses Berkarya
Berikut ini beberapa tahapan kerja yang dilakukan penulis dalam membuat
karya.
3.3.1

Proses Preliminary Plan
Preliminary plan dimulai dari melakukan riset sampai dengan penetapan

tujuan telah diuraikan pada BAB 1. Proses prelimanary plan selanjutnya adalah :
3.3.1.1 Penetapan Konsep
Adapun konsep umum pernacangan media media promosi Winkleshoes
yang didasarkan pada analisis kebutuhan/analisis SWOT maka konsep/rumusan
umum yang akan diterapkan pada karya ini, yaitu antara lain sebagai berikut:
1.Perancangan kemasan, dan media promosi Winkleshoes dibuat lebih menarik,
sesuai perkembangan zaman, target market, dan terdapat diferensiasi dengan
kompetitor. Hal ini juga bertujuan untuk menguatkan brand image Winkleshoes
sebagai toko sepatu yang eksklusif.
2. Menggunakan tipe huruf yang mudah dibaca seperti huruf tidak berkait (sans
serif) yang dapat mewakili ciri khas dari Winkleshoes yaitu sebagai produk
sepatu handmade yang berkualitas. Huruf yang dipilih yang mudah dibaca serta
disesuaikan dengan ilustrasi yang digunakan.
3. Selain menampilkan logo, juga ditampilkan ilustrasi dengan teknik gabungan
yaitu teknik gambar tangan yang diolah dikomputer maupun teknik fotografi
yang diolah di komputer, kebanyakan menggunakan foto yang berhubungan
dengan Winkleshoes. Sehingga ilustrasi yang ditampilkan lebih menarik dan
komunikatif.
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4. Dari segi layoutnya mempergunakan bentuk format sesuai dengan ruang media
yang dibuat. Menggunakan prinsip asimetris lebih mengesankan informal,
simple dan elegan.
5. Berdasarkan hasil riset dan analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa
produk yang dirancang berupa kemasan, katalog produk, pamflet, x-banner,
desain website, merchandise, stationary dan poster.
6. Desain dibuat dengan pendekatan konsep simple dan elegan sesuai dengan
konsep Winkleshoes.
7. Pesan yang disampaikan mengandung unsur promosi pemberitaan persuasifinformatif.
Sedangkan rumusan konsep khusus untuk masing-masing media promosi
adalah sebagai berikut :
No.
1.

Media
Kemasan

Konsep
Merancang 2 kemasan yang sederhana/ simple setiap
kemasan memiliki daya tarik bagi pelanggan dengan
baik, dan merupakan kombinasi visual dari bentuk dan
awrna. Kemasan yang dibuat terdiri dari 2 jenis kemasan
yaitu kemasan primer berupa box sepatu dan kemasan
sekunder papper bag. Kemasan box sepatu dibuat
dengan menampilkan logo dan tagline pada tutup box,
dan pada sisi box diberi keterangan ukuran, warna, dan
kode barang. Untuk desain papper bag dibuat dengan
ukuran 25 x 35 cm, menampilkan logo dan tagline pada
2 sisi tas, dengan memberi alamat website pada bagian
bawah.

2.

Pamflet

Merancang 2 desain pamflet, dengan konsep modern dan
elegan. Daya tarik yang digunakan daya tarik rasional
karena cenderung informatif dan meyakinkan konsumen
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No.

Media

Konsep
bahwa produk tersebut punya manfaat utama yang
memuaskan. Menonjolkan warna dasar hitam sebagai
background dengan menampilkan beberapa foto produk
Winkleshoes. Desain brosur dibuat satu sisi dengan
ukuran 14 x 20cm dan 10,5 x 21cm.

3.

Katalog Produk

Merancang katalog produk dengan menampilkan produk
terbaru

Winkleshoes.

disampaikan

adalah

Jenis

pesan

informatif,

yang

ingin

bertujuan

memberitahukan produk terbaru Winkleshoes. Katalog
didesain 12 halaman, dengan isi setiap halamannya
berupa foto produk dan keterangan harga, bahan, dan
nama produk. Katalog didesain dengan ukuran 10 x 21
cm dengan dominasi warna putih dan merah muda.
4.

X-Banner

Merancang 2 desain x-banner yang konsepnya simple
dengan menampilkan beberapa produk sepatu unggulan
Winkleshoes. Daya tarik yang digunakan rasional karena
cenderung informatif, karena memberikan informasi
terbaru mengenai produk Winkleshoes dan meyakinkan
konsumen bahwa produk tersebut punya manfaat utama
yang memuaskan dengan menampilkan beberapa foto
produk. Dan dominasi warna desain x-banner hitam dan
abu-abu.

5.

Template Website

Merancang desain template website yang memuat
konten produk dengan gambar foto, promo terbaru yang
dilakukan

Winkleshoes,

dan

kontak

didalamnya.

Dominasi template website warna merah muda dan
putih. Jenis pesan yang ingin disampaikan adalah
persuasif dan informatif.
6.

Merchandise

Merchandise yang dirancang berupa kalender meja,
sticker, bolpoin, dan gantungan kunci.
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No.
7.

Media
Poster

Konsep
Merancang 2 desain poster dengan konsep simple,
dominasi warna putih dengan menampilkan logo,
tagline, kontak dan foto produk Winkleshoes. Jenis
pesan yang ingin disampaikan adalah persuasif dan
informatif.

8.

Stationary

Merancang kartu nama, amplop, kertas surat, dan
nota dengan dominasi warna putih dan merahmuda.
Masing-masing desain menampilkan logo, tagline
sebagai identitas Winklshoes.
Tabel 3.1 : Rumusan Konsep Media Promosi

3.3.1.2. Strategi Perancangan
3.3.1.2.1. Strategi MenentapkanAudiens
Khalayak sasaran adalah target atau sasaran yang ingin dicapai. Khalayak
dari perancangan media promosi ini adalah middle segmen market, yaitu dari
kalangan menengah. Sasaran ini dapat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya
dari segi geografis, demografi, dan psikografi. Berikut ini penjelasan tentang
pemilihan target audiens media promosi Winkleshoes:
1) Geografis
Segmentasi Geografi merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit
geografi yang berbeda, misalnya wilayah, negara bagian, provinsi kota, dan
kepulauan (Suyanto, 2006: 21). Dalam hal ini yang dimaksud dari faktor
geografi, yaitu di daerah mana yang akan dijadikan sebagai target market, yaitu
secara umum di wilayah kota Semarang.
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2)

Demografi
Demografi adalah pasar dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel

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

siklus

hidup

keluarga,

pekerjaan,

agama,

ras,

generasi,

kewarganegaraan dan kelas sosial (Suyanto, 2006:22).
Secara demografi khalayak sasaran dari media promosi ini adalah
masyarakat dalam lingkup umur 16 hingga 40 tahun. Khalayak sasaran
primernya adalah usia 17-35 tahun karena perilaku konsumtif terjadi pada
hampir semua lapisan masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, perilaku
konsumtif banyak melanda para remaja karena karakteristik yang mudah
dipengaruhi rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman. Usia 15-35 tahun adalah usia
dengan perilaku konsumtif yang masih tinggi.
Dari segi jenis kelamin perempuan sebagai khalayak sasaran , dari segi
pendidikan SMA, mahasiswa, umum. Serta dapat mencakup segala macam
suku dan ras.

Bagan 3.1 : Segmentasi Demografi
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3)

Psikografi
Dalam segmentasi psikografis, perilaku konsumen diobservasi melalui

gaya hidup (lifestyle), nilai-nilai kehidupan yang dianut (value) dan
kepribadian (personality) (Suyanto, 2006:22).
Segmentasi psikografi adalah segmentasi yang mengelompokkan pasar
dalam variabel gaya hidup, nilai dan kepribadian. Ditujukan kepada
masyarakat yang suka mengikuti tren fashion dan memiliki hobi berbelanja
atau konsumtif.
Dapat ditarik kesimpulan, target audiens media promosi Winkleshoes ini
adalah perempuan dengan usia 17-35 tahun dari segi pendidikan SMA,
mahasiswa, umum serta mencakup segala macam suku dan ras yang
berdomisili di wilayah kota Semarang yang mengikuti trend fashion dan
memiliki hobi berbelanja.
3.3.1.2.2. Strategi Merancang Daya Tarik Pesan
Daya tarik pesan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menarik
perhatian konsumen serta untuk mempengaruhi perasaan mereka terhadap
suatu produk. Daya tarik pesan yang diterapkan pada perancangan media
promosi ini yaitu daya tarik rasional. Daya tarik ini menekankan pada
pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap aspek praktis, fungsional, manfaat,
serta disampaikan dengan menekankan pada persuasi logis dan fakta yang ada.
3.3.1.2.3. Strategi Merancang Gaya dalam Eksekusi Pesan
Gaya pesan merupakan suatu hal atau teknik untuk menciptakan pesan
agar dapat memberikan daya tarik kepada konsumen. Gaya pesan yang
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diterapkan pada perancangan media promosi terpadu Winkleshoes yaitu gaya
hidup (lifestyle). Gaya ini menekankan bagaimana suatu produk sesuai dengan
suatu gaya hidup dengan menampilkan foto beberapa model yang
menggunakan sepatu Winkleshoes terlihat simple tetapi tetap terlihat elegan.
3.3.1.2.4. Strategi Merancang Slogan, dan Format Iklan
Dalam upaya membangun persepsi khalayak sasaran diperlukan suatu
slogan atau tagline yang mudah diingat dan mendapatkan tempat dibenak
khalayak sasaran. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi persepsi mayoritas
khalayak sasarannya agar tertanam dan selalu diingat. Kekuatan dari
Winkleshoes adalah kualitas produksi sepatu yang dihasilkan. Selain itu
Winkleshoes memiliki store online yang terdapat produk Winkleshoes terbaru
dan berita-berita mengenai diskon. Berdasarkan fakta tersebut, maka slogan
atau tagline yang berusaha ditanamkan dalam persepsi khalayak sasaran adalah
“The Way Indonesia Walk”. Slogan atau tag line baru bagi Winkleshoes, antara
lain :
1.

Find your perfect pairs inside, shoe shop!

(Pesan informatif dan

persuasif)
2.

Heels edition, from chicest shapes in heels, luxury, comfort, and high
quality footwear. (Pesan informatif)

3.

Saatnya mempercantik kaki dengan hak sepatu lucu untuk tampilan
modern.(Pesan persuasif)

4.

24/7 anytime, anywhere shopping on the go. (Pesan informatif)
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Masing-masing tagline akan digunakan untuk media promosi pamflet,
poster, katalog, template website. Untuk format desain media promosi untuk
Winkleshoes dirancang dengan konsep simple dan elegan dengan menampilkan
dominasi warna putih setiap desain menonjolkan dominasi pada objek utama
berupa foto, dan logo sebagai daya tarik sedangkan elemen lainnya sebagai
pendukung. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan elegan. Tipografi
yang digunakan untuk title dan bodytext adalah font type “Dotum”.

3.3.1.2.5. Media Terpilih
Beberapa media promosi telah dipilih untuk dirancang berdasarkan
konsep dan strategi di atas. Media itu antara lain :
No.

Jenis
Kegiatan

Jenis Media

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Humas

Stationary
Kemasan
Outdoor Media

Media Promosi
Media yang di rancang
Nota
Kartu nama
Amplop dan kertas surat
Box sepatu
Papper Bag
X-Banner

Advertising
7

8.
9.
10.
11.
12.

Internet
Marketing
Sales
Promotion

Graphic Ad

Pamflet
Poster
Katalog Produk

Website

DesainWebsite

Merchandise

Kalender Meja
Bollpoint
Stiker
Gantungan Kunci

Tabel 3.2 Jenis Media Promosi Terpilih

3.3.1.2.6. Media Lini Atas dan Lini Bawah
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Media promosi tersebut jika dibedakan berdasarkan lini atas dan lini
bawah adalah sebagai berikut.
No.
1.

Jenis

Media Promosi

Lini Atas

Keterangan
Lokasi , produksi, dan

-

perpajakan media promosi ini
diurus oleh biro.

'2.

Lini Bawah

Kemasan

Produksi

dan

Outdoor Media

media-media promosi ini tidak

Template

melalui

Website

sendiri oleh perusahaan.

biro,

pendistribusian

tetapi

diurus

Graphic Ad
Stationery Set
Merchandise
Katalog

Tabel 3.3 Jenis Media Promosi Lini Atas dan Lini Bawah

Sedangkan jika media-media promosi tersebut dikelompokan berdasarkan
media promosi primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

No.

Jenis

Media Promosi

Keterangan
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1.

Primer

Template
Website

Media promosi utama yang

X-Banner

digunakan untuk
mempromosikan Winkleshoes.

Brosur

2

Sekunder

Katalog
Media promosi pendukung

.

Kemasan

media promosi primer.

Poster
Merchandise
Stationery Set

Tabel 3.4 Jenis Media Promosi Primer dan Sekunder

3.3.1.2.7. Distribusi Media
Strategi distribusi media pada perancangan media promosi Winkleshoes
adalah sebagai berikut:

Jenis

Tempat/ Lokasi

Media

Sebaran

Kemasan

Pamflet

Cara Penyebaran

(1 tahun)

Diperuntukkan untuk
semua jenis produk
yang dibeli.

Diberikan secara
gratis sebagai
bungkus produk.

1900 buah

Wilayah Semarang
Tengah, Barat, dan
Timur ditempatkan di

Diberikan secara
gratis.

Semarang Timur: 500
lembar
Semarang Barat : 500
Frekuensi

Jenis
Media

Frekuensi

Tempat/Lokasi

Cara Penyebaran

(1tahun)
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Sebaran
kasir, dititipkan di
store dan dibagikan
langsung di tempattempat keramaian
pada saat car free day
di simpanglima.

lembar
Semarang Tengah : 500
lembar
Store : 1000 lembar
Event : 1000 lembar

X-Banner

Ditempatkan pada
saat bazaar atau
pameran di depan
booth pameran dan
instore.

Dipasang di depan
booth pameran dan
instore.

Template

Dimana saja.

Mengakses di
www.winkleshoes.com

Katalog
Produk

Dibagikan pada saat
bazaar atau pameran
instore.

Diberikan ke
konsumen.

Poster

Sebagai hiasan dan
dipasang dalam toko
sebagai hiasan.

Merchandise

Dibagikan untuk
konsumen dan
pelanggan dengan
syarat dan ketentuan
khusus.

Website

Dipasang dalam
toko/ pameran
Diberikan secara
gratis sebagai
doorprize.

Pameran : 1 buah
In store : 1 buah

3000 lembar

4 lembar
Gantungan Kunci : 500
buah
Sticker : 750 lembar
Kalender :300 buah

Tabel 3.5 Distribusi Media

3.3.1.2.8. Budgeting
Adapun Budgetting media-media promosi tersebut adalah sebagai berikut
:
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No.
1.

Wilayah
Internal:
Kemasan

Media
- Kemasan bahan ivory 400gr
(box sepatu)

Jumlah
Kebutuhan
/tahun

Harga
/satuan

Jumlah
(Rp)

1900

@3000

5.400.000

1900

@2000

3.600.000

5 Box

@16.000

160.000

12

@6200

63400

5

@3500

17500

100

@1000

100000

500

@1500

150.000

7500

@500

250.000

- Kalender Meja (14x21 cm) AP
210 grm, 7 hlm 2 muka,
hardboard, O spiral ring

350

@15.000

1.500.000

- Pamflet A3, 1 sisi, AP 120 gsm

3500

@500

1.750.000

2

@120.000

240.000

4

@2500

10.000

600

@3000

1.800.000

(34x23x12)cm
- Papper Bag bahan ivory 210gr
(40x30)cm

2.

Stationery

- Kartu nama, AP 210 2 muka
- Nota NCR
(Rangkap 2, 50set)
- Bolpen
- Kertas Surat
Dan Amplop

5.

Merchandise - Gantungan Kunci
- Sticker

6.

- X-Banner (60x160)
- Poster
- Katalog
Jumlah Total/Tahun

Tabel 3.7: Budgetting

19.465.000
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3.3.2 . Proses Pra Produksi
3.3.2.1. Pengambilan Objek (Pemotretan)

Foto 3.1: Hasil Pemotretan

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan hunting atau mengambil foto
untuk menghasilkan gambar, pemotretan dilakukan indoor dan outdoor. Tujuan
dilakukannya pemotretan adalah supaya penulis mendapatkan gambar untuk
dijadikan bahan pada media promosi yang dirancang.
3.3.2. Seleksi foto dan Reduksi foto
Seleksi foto dan Reduksi Foto diperlukan untuk dijadikan bahan pada media
promosi yang dirancang. Pengambilan objek ( pemotretan ) menghasilkan 551
foto dan reduksi foto menjadi 78 foto.
.
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Foto 3.2: Hasil Seleksi Pemotretan

Foto 3.3: Seleksi Foto
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3.3.2.3. Manual Rought Sktech

Manual rough sketch yang dimaksud adalah pembuatan gambar
rancangan, sketsa secara manual sebagai proses awal dalam berkarya. Setelah
penulis mendapatkan hasil kesimpulan dari berbagai data yang ada dilanjutkan
dengan membuat gambaran kasar dan sederhana mengenai elemen-elemen rupa
yang akan digunakan dalam perancangan media promosi meliputi pamflet, design
website, x- banner, poster, kemasan, merchandise, katalog, stationary set.

Gambar 3.1: Rought Sketch Pamflet, X-Banner, dan Tempalte Website
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Gambar 3.2: Rought Sketch Katalog
3.3.3. Produksi
3.3.3.1. Editing Foto
Hasil pemotretan ditransfer ke laptop untuk diolah menggunakan software
Adobe Photoshop CS3. Software ini digunakan untuk melakukan cropping, olah
warna, kontras, dan sebagainya. Umumnya setelah proses ini, hasil foto tampak
lebih bagus daripada aslinya. Foto yang sudah jadi disimpan dalam format .png
dan .jpeg.
Sebelum foto di edit, foto-foto diseleksi terlebih dahulu. Tahap
penyeleksian bertujuan mereduksi atau membuang foto agar tersaring foto yang
sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian foto yang tidak terpakai tetap
disimpan dalam folder khusu sehingga sewaktu-waktu jika dibutuhkan dapat
diambil kembali.
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Foto yang diseleksi adalah foto-foto yang mempunyai kualitas bagus,
fokus dan mempunyai angle yang menarik.
3.3.3.2. Layout (Computerized)
Layout merupakan proses perancangan atau penyusunan tata letak desain.
Perancangan yang paling diutamakan dalam tahap layout ini adalah hal-hal yang
berhubungan dengan desain pamflet, template website, x- banner, katalog,
packaging, merchandise, poster, stationary set.
3.3.3.3. Konsultasi Dosen Pembimbing dan Persetujuan Klien.
Konsultasi dilakukan agar diperoleh rancangan karya desain yang baik dan
objektif. Setelah rancangan karya jadi, proses selanjutnya ialah mendapatkan
persetujuan dari klien dengan berkonsultasi.
3.3.3.4. Pencetakan/ Print Out/ atau Publishing.
Tahapan ini dilakukan setelah karya benar-benar fix atau telah disetujui
oleh dosen pembimbing dan mengetahui pihak perusahaan baik konsep maupun
visualisasinya. Untuk karya cetak seperti brosur, x- banner, template website,
packaging, merchandise, katalog dan stationary set. Proses printing diserahkan
ke jasa pencetakan.
3.3.4. Penyajian Karya
Tahap selanjutnya adalah tahapan pasca produksi. Pada tahapan pasca
produksi atau penyajian karya desain ini untuk karya grafis karya akan dicetak,
kemudian dilakukan pembingkaian (framing) dan ditampilkan serta desain
diaplikasikan pada media tertentu. Karya yang telah selesai, dipersiapkan untuk
pameran sebagai bahan penyampaian pesan kepada khalayak atau masyarakat.
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Proses Preliminary

Proses Pra Produksi

Riset

Pemotretan

Analisis Kebutuhan
SWOT

Seleksi foto dan Reduksi
Foto

Penetapan Tujuan

Manual Rough Sketch

Strategi Perancangan
Penetuan Konsep

Produksi

Strategi
Perancangan

Edit Foto

Penentuan Konsep

Pilihan Media

Layout
(Computerized)

Konsultasi Dosbing
& Persetujuan Klien
Print Out

Pasca Produksi
Persiapan

Pameran

Bagan 3.2: Bagan Proses Berkarya

BAB 4
ANALISIS KARYA

Setelah melewati proses berkarya, konsultasi dengan dosen pembimbing
dan juga klien maka diperoleh media komunikasi visual yang tepat untuk
mempromosikan Winkleshoes antara lain berupa pamflet, katalog, x-banner,
catalog, design website, kemasan, merchandise, stationary set.
4.1 Pamflet 1

Gambar 4.1: Pamflet 1
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.1.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Pamflet Winkleshoes

Media

: Cetak digital pada kertas CTS 120 gr

Ukuran : 14 cm x 20 cm
Tahun

: 2015
64
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4.1.2 Deskripsi Karya
Pamflet berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14 x 20 cm. Jenis bahan
yang digunakan untuk mebuat pamflet ini adalah kertas CTS. Pamflet tersebut
dicetak digital dengan satu sisi saja yaitu sisi depan. Pamflet pada bagian sisi
depan terdiri dari enam foto produk sepatu Winkleshoes yang disusun secara
melingkar, tagline yang berisi “Find Your Perfect Pairs Inside” dan “Shoe
Shop!”. Dibagian bawah terdapat informasi kontak dan informasi media sosial
yang digunakan. Pamflet tersebut berwana hitam dengan dominasi tulisan
berwarna putih. Selain itu terdapat aksentuasi berbentuk bintang kecil berwarna
putih pada pamflet ini.
4.1.3

Analisis Karya

4.1.3.1 Aspek Teknik
Desain pamflet ini adalah sebuah karya yang dibuat dengan software
Adobe Photoshop CS3. Pamflet berukuran 14cm x 20cm. Bagian depan
diposisikan potrait dengan background hitam dan ornamen berbentuk bintang
berwarna putih melingkar. Desain pamflet ini dibuat dengan proses sebagai
berikut :
1. Sketsa dibuat di kertas kemudian dipindai dengan scanner dan mengolahnya di
laptop.
2. File baru dibuat dengan ukuran 14cm x 20cm, resolusi 300dpi. File tersebut
memiliki background warna hitam bertekstur, lalu ditambahkan center
gradiant berwarna putih.
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3. Setelah background jadi, menambahkan 6 foto sepatu dengan format file png
dan dibentuk melingkar.
4. Memberi aksen bintang kecil berwarna putih diantara sepatu.
5. Menambahkan tagline Winkleshoes di bagian tengah atas dengan font
“Aparajita” berwarna putih dan menambahkan informasi tentang akun sosial
media Twitter dan Instagram dibagian kiri bawah dengan font “Dotum”
berwarna putih diserta dengan masing-masing logo dengan file png Instagram,
Twitter, dan Blackberry Messenger.
6. Memberi informasi alamat, no telpon, dan alamat website disebelah kanan
bawah dengan font “Dotum” berwarna putih.
7. Desain yang sudah jadi di simpan dalam fotmat jpg.
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis. 2015)

4.1.3.2 Aspek Estetis
Desain pamflet tersebut memiliki warna dengan background dominasi
hitam dengan ornamen bintang berwarna putih. Foto produk sepatu Winkleshoes
ditampilkan dalam bentuk melingkar dan diberi ornamen bintang berwarna putih
agar terlihat lebih dinamis. Tagline pamflet berada diatas dengan tulisan “Find
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Your Perfect Pairs Inside” dan “Shoe Shop!” yang berada ditengah diantara foto
produk sepatu Winkleshoes.
Dibagian bawah kiri terdapat tulisan berukuran kecil berisi tentang
informasi tentang media sosial dan dibagian kanan informasi tentang alamat
website dan alamat gerai produk.
Prinsip

keseimbangan

yang

ditampilkan

pada

iklan

ini

adalah

keseimbangan asimetris, ditunjukan oleh obyek foto produk Winkleshoes yang
diletakkan di tengah, namun elemen teks lainnya berada di sebelah kiri bawah,
dan informasi media sosial diletakkan di sebelah kanan bawahdigunakan untuk
menyeimbangkan.

4

3

5

1

6
2

9

7

8

Gambar 4.2. Hierarki Visual Pamflet 1
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
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Kesatuan terbentuk oleh karena pemilihan komposisi yang sederhana
yang mewakili konsep simple dan elegan, peletakan tagline yang besar di tengah
sebagai point of view dilengkapi dengan signature di bawahnya. Dominasi terletak
pada tagline pamflet (gambar 1). Rangking ke 2 terletak pada foto produk sepatu
Winkleshoes yang terletak disamping tagline (gambar 2), dan foto produk sepatu
di bagian atas adalah rangking 3 (gambar 3). Adapun ranking visual pada desain
pamflet dapat dilihat sesuai dengan urutan nomor.
4.1.3.3 Aspek Pesan
Karya ini menggunakan jenis pesan informatif, yang bertujuan untuk
menginformasikan produk-produk yang dijual kepada khalayak sasaran diwakili
oleh tagline “Shoe Shop” untuk memberitahukan kepada khalayak sasaran tentang
produk terbaru Winkleshoes. Daya tarik pesan yang digunakan adalah rasional
dengan menggunakan foto foto-foto produk Winkleshoes. Pamflet ini juga
mencantumkan kontak dan alamat untuk memudahkan konsumen menuju lokasi
dan memesan produk. Pamflet diletakkan di dekat meja kasir supaya konsumen
bisa dengan mudah mengambil pamflet tersebut.

4.2

Pamflet 2

4.2.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Pamflet Winkleshoes

Media

: Cetak digital pada kertas CTS 120gr

Ukuran : 10,5 x 21 cm
Tahun

: 2015
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Gambar 4.3: Pamflet 2
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.2.2 Deskripsi Karya
Pamflet berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10,5 x 21 cm. Pamflet
tersebut dicetak digital dengan dua sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang. Pamflet
pada bagian sisi depan terdiri dari

gambar produk sepatu Winkleshoes dan

tagline. Pada sisi belakang berisi informasi kontak dan akun sosial media yang
digunakan. Pamflet tersebut memiliki background abu-abu pada sisi depan,
dengan warna font hitam dan pada sisi belakang background di dominasi berwarna
hitam dengan font berwarna putih.
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4.2.3 Analisis Karya
4.2.3.1 Aspek Teknik
Desain pamflet ini adalah sebuah karya yang dibuat dengan software
Adobe Photoshop CS3 dengan ukuran pamflet berukuran 10,5 x 21 cm dicetak
bolak- balik. Bagian depan diposisikan potrait dengan background abu-abu dan
sisi belakang dengan background berwarna hitam. Desain pamflet ini dibuat
dengan proses sebagai berikut :
1. Sketsa dibuat di kertas kemudian dipindai dengan scanner dan mengolahnya
di laptop.
2. File baru dibuat dengan ukuran 21 x 21cm, resolusi dengan 300dpi dengan
diberi garis batas dengan masing-masing 10,5 x 21cm untuk memberi tanda
sisi belakang dan sisi depan pamflet.
3. Bagian belakang pamflet memiliki background warna hitam bertekstur.
Dibagian bawah diberi keterangan alamat, alamat website, nomor telepon, pin
Blackberry Messenger, dan akun media sosial seperti Twitter dan Instagram
dengan font “Dotum” berwarna putih .Lalu ditambahkan logo Instagram,
Twitter, Blackberry Messenger dengan format png.
4. Bagian depan pamflet memiliki background berwarna abu-abu, lalu
menambahkan foto 2 pasang sepatu dengan format png dengan diberi masingmasing effect drop shadow disetiap foto.
5. Terakhir menambahkan tagline dibagian atas dengan font Garamond Premi
berwarna hitam
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6. Desain yang sudah jadi di simpan dalam format jpg.
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis. 2015)

4.2.3.2 Aspek Estetis
Desain pamflet ini memiliki dua sisi bagian depan dan belakang . Pada sisi
depan background berwarna abu-abu ,terdapat dua foto produk Winkleshoes, dan
tagline di bagian kiri atas. Di sisi belakang background berwarna hitam dan
dominasi font berwarna putih .Di bagian sisi belakang terdapat informasi kontak
dan informasi berisi akun sosial media. Hampir semua unsur-unsur dalam karya
ini ditata secara statis dan asimetris, hal ini bertujuan untuk memunculkan kesan
dinamis. Kesatuan pada karya ini terbentuk karena penempatan elemen yang
saling mendukung serta keseragaman tone warna dan kepaduan fungsi dari setiap
elemen desain yang ada.
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Dominasi pada desain pamflet sisi depan terdapat pada gambar produk
sepatu Winkleshoes (gambar 1) . Pada sisi belakang pamflet dominasi terdapat
pada bagian bawah yang berisikan tentang informasi alamat website dan alamat
store Winkleshoes. Dan rangking ke-2 terdapat pada informasi sosial media di
bagian bawah (gambar 2) . Dan rangking ke 3 terletak pada bagian sisi belakang.
(gambar 3) Adapun rangking visualnya adalah sebagai berikut :

2

1

3
4

Gambar 4.4. Hierarki Visual Pamflet 2
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.2.3.3 Aspek Pesan
Karya ini menggunakan jenis pesan informatif, yang bertujuan untuk
menginformasikan produk-produk yang dijual kepada khalayak sasaran. Pamflet
ini juga mencantumkan kontak dan alamat untuk memudahkan konsumen menuju
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lokasi dan memesan produk. Pamflet diletakkan di dekat meja kasir supaya
konsumen bisa dengan mudah mengambil pamflet tersebut. Daya tarik pesan
yang digunakan adalah rasional dengan menggunakan foto-foto produk
Winkleshoes. Konsep desain mengikuti desain yang lain, yaitu : simple dan
elegan.

4.3 X-Banner 1

Gambar 4.5: X-Banner 1
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
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4.3.1 Spesifikasi Karya
Judul

: X-Banner 1 Winkleshoes

Media

: Flexy china280 gr

Ukuran : 60 x 160 cm
Tahun

: 2015

4.3.2 Deskripsi Karya
Desain x-banner ini berbentuk persegi panjang vertikal dengan ukuran 60
x 160 cm. Karya ini memiliki background dominasi berwarna abu-abu. Terdapat
empat bagian, masing-masing bagian menampilakan foto produk sepatu dengan
jenis berbeda. Setiap foto diberi keterangan bahan, warna, dan tinggi heels. Pada
setiap bagian diberi batas garis dan member judul jenis sepatu dibagian tengah.
Bagian bawah, terdapat persegipanjang berwarna hitam berisi tentang
informasi alamat gallery, alamat website, dan informasi yang berisi media sosial
yang digunakan Winkleshoes.
4.3.3

Analisis Karya

4.3.3.1 Analisis Teknik
Desain dibuat dengan memadukan foto produk Winkleshoes yang sudah di
olah di Adobe Photoshop CS3 dan disimpan dalam format png.

Adapun

prosesnya adalah sebagai berikut :
1.

Sketsa dibuat di kertas kemudian dipindai dengan scanner dan
mengolahnya di laptop.

2.

File baru dibuat dengan ukuran 160 x 60cm, resolusi dengan 300dpi.
Dibagi 4 bagian masing-masing dengan ukuran 35cm dengan diberi
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gradient radial pada atas dan bagian bawah vertical berwarna abu-abu.
Dibagian bawah diberi warna hitam sebagai kotak informasi.
3.

Menambahkan nama jenis sepatu di bagian tengah atas dimasing-masing
bagian dengan font “Angsana New” berwarna hitam lalu memberi garis
disetiap nama jenis sepatu.

4.

Foto sepatu dengan format png ditambahakan pada masing-masing jenis
sepatu.

5.

Memberi nama produk sepatu dengan membuat lingkaran berwarna hitam
dengan font Dotum berwarna putih lalu menambahkan keterangan masingmasing produk sepatu dengan font “Dotum” berwarna hitam.

6.

Pada bagian bawah diberi alamat store, alamat website, nomor telepon
,pin Blackberry Messenger, dan akun media sosial seperti Twitter dan
Instagram dengan font “Dotum” berwarna putih .Lalu ditambahkan logo
Instagram, Twitter, Blackberry Messenger dengan format png.

7.

Desain yang sudah jadi disimpan dalam format jpg.

Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis. 2015)
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4.3.3.2 Analisis Estetis
Desain x-banner ini memiliki background

berwarna abu-abu dengan

kotak persegi panjang dibagian bawah berwarna hitam.
Pada desain x-banner ini menampilkan empat jenis sepatu Winkleshoes ,
masing-masing bagian menampilakan foto produk sepatu dengan jenis berbeda.
Setiap foto diberi keterangan bahan, warna, dan tinggi heels. Setiap bagian diberi
batas garis dan member judul jenis sepatu dibagian tengah. Bagian bawah,
terdapat persegipanjang berwarna hitam berisi tentang informasi alamat gallery,
alamat website, dan informasi yang berisi media sosial yang digunakan
Winkleshoes. Prinsip keseimbangan asimetris, karena foto sepatu Winkleshoes
diletakkan ditengah namun teks tittlenya diletakkan pada kiri atau kanan foto, dan
elemen-elemen yang lain diletakkan untuk menyeimbangkan.
Dominasi pada x-banner terdapat pada jenis produk sepatu Winkleshoes
yang terletak diatas (gambar 1). Sedangkan rangking 2 terdapat pada foto produk
Winkleshoes yang dilengkapi tag nama produk yang menempel pada gambar
(gambar 2). Dan rangking 3 terdapat kontak, alamat website dan keterangan media
sosial (gambar 3). Adapun rangking visualnya pada penjelasan sebelumnya.
Irama dalam

karya ini terdapat pada keseimbangan tone warna dan

kepaduan fungsi dari unsur-unsur desainnya. Hampir semua unsur-unsur dalam
karya ini ditata secara statis dan asimetris, karena foto sepatu Winkleshoes
diletakkan ditengah dan teks tittle diletakkan kanan kiri untuk menyeimbangkan,
hal ini bertujuan untuk memunculkan kesan dinamis.
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Gambar 4.6. Hierarki Visual X-Banner 1
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.3.3.3 Analisis Pesan
Karya ini menggunakan jenis pesan informatif dengan menampilkan
beberapa foto produk Winkleshoes, yang bertujuan untuk memberitahu khalayak
sasaran menginformasikan produk-produk yang dijual. Tetap konsisten dengan
konsep desainnya simple dan elegan .
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4.3.3.4 Placement
X-Banner ini ditempatkan di dalam store Winkleshoes.

Gambar 4.7 Placement X-Banner 1 Winkleshoes
(Sumber : Simulasi placement, 2015)

4.4 X-Banner 2
4.4.1 Spesifikasi Karya
Judul

: X-Banner Winkleshoes

Media

: Flexy china 280gr

Ukuran : 60 x 160 cm
Tahun

: 2015
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Gambar 4.8: X-Banner
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.4.2 Deskripsi Karya
Desain x-banner ini berbentuk persegi panjang vertikal dengan ukuran 60 x
160 cm. Karya ini memiliki background putih dengan garis-garis berwarna hitam.
Pada bagian atas terdapat kotak persegi panjang berwarna putih dan diidalam
kotak tersebut terdapat logo Winkleshoes dan tagline “The Way Indonesia Walk”
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menggunakan font warna hitam. Pada bagian bawah terdapat kotak kecil berwarna
putih dengan outline hitam berisi tentang alamat website, dan keterangan sosial
media milik Winkleshoes menggunakan font berwarna hitam dengan logo twitter
dan instagram.
4.4.3 Analisis Karya
4.4.3.1 Analisis Teknik
Desain dibuat dengan menggunakan software Corel Draw X5. Adapun
prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Sketsa dibuat kertas kemudian dipindai dengan scanner dan diolah di laptop.
2. File baru dibuat dengan ukuran 60 x 160 cm, resolusi 100 dpi.
3. Membuat garis-garis persegi panjang berwarna hitam sebagai background.
4. Lalu membuat persegi panjang berwarna putih dengan garis line hitam
ditempatkan ditengah.
5. Menambahkan dan menyusun logo Winkleshoes diatas dan tagline Winkleshoes
dibawah dan menempatkan keduanya di tengah.
6. Dan membuat lagi persegi panjang berwarna putih dengan ukuran lebih kecil
ditempatkan dibawah kotak yang pertama dengan memberikan garis line hitam.
7. Memberi tulisan dengan font “Dotum”. Dibagian bawah menambahkan vector
instagram dan twitter dan memberi tulisan dengan jenis font “Dotum”.
8. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr kemudian diekspor dalam
format .jpg.
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Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)

4.4.3.2 Analisis Estetis
Desain x-banner ini memiliki background berwarna putih dengan garisgaris berwarn hitam. Dibagian tengah terdapat kotak berwarna putih dengan
outline hitam berisi tentang logo Winkleshoes dan tagline Winkleshoes
dibawahnya.
Bagian bawah juga terdapat kotak berwarna putih dengan outline hitam
berisi tentang informasi alamat website Winkleshoes dan media sosial yang
digunakan. X-banner ini akan diletakkan di depan stand pameran Winkleshoes,
sebagai penanda keberadaan stand Winkleshoes maka desainnya dibuat simple
agar memudahkan orang mengetahui keberadaan stand milik Winkleshoes.
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1

2
3

Gambar 4.9. Hierarki Visual X-Banner 2
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

Dominasi pada x-banner terdapat pada logo dan tagline Winkleshoes yang
terletak ditengah (gambar 1). Sedangkan rangking 2 terdapat pada alamat website
Winkleshoes (gambar 2) , dan ranking 3 terdapat pada logo media social (gambar
3). Adapun rangking visualnya sudah tertera dihalaman sebelumnya. Irama dalam
karya ini terdapat pada keseimbangan tone warna dan kepaduan fungsi dari unsurunsur desainnya. Hampir semua unsur-unsur dalam karya ini ditata secara statis
dan simetris.
4.4.3.3 Analisis Pesan
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Karya ini menggunakan jenis pesan informatif, yang bertujuan untuk
memnberitahu khalayak sasaran menginformasikan keberadaan stand Winkleshoes
saat pameran dengan konsep desain yang simple untuk membudahkan khalayak
sasaran menemukan stand Winkleshoes.
4.4.3.4 Placement
X- banner ini ditempatkan di stand pameran/ luar store Winkleshoes.

Gambar 4.10: Placement X-Banner 2 Winkleshoes
(Sumber : Simulasi placement, 2015)

4.6

Desain Website Winkleshoes

4.6.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Desain Website

Media

: Website online

Ukuran : 1280 x 1860 pixel
Tahun

: 2015
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Gambar 4.11. Template Website Halaman Home
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.6.2 Deskripsi Karya
Desain website berukuran 1280 x 1860 pixel ini merupakan halaman
Home yang akan tampil saat pertama kali alamat website www.winkleshoes.com
diakses. Halaman website ini dapat discroll ke bawah untuk dapat membaca
informasi selengkapnya. Pada desain template website ini didominasi dengan
background yang berwarna putih. Pada bagian pojok kanan atas terdapat
customer menu dilengkapi dengan kotak search produk. Pada bagian kiri atas
terdapat logo Winkleshoes dan berurutan dengan logo terdapat header dengan 6
pilihan halaman yaitu home, about, store, lookbook, sale dan contact us, sebagai
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header yang dapat diaskes dengan cara meng-klik kiri mouse. Dibagian footer
terdapat 6 buat foto berbentuk kotak merupakan cuplikan foto yang di update
pada Instagram Winkleshoes. Dan jika foto- foto tersebut diklik akan terhubung
oleh Instagram Winkleshoes. Dibawah foto terdapat logo Instagram dan logo
Twitter yang terhubung dengan akun Winkleshoes. Pada bagian paling bawah
terdapat menu customer service, testimonial para pembeli, visitor, dan cara
pembayaran. Pada halaman home memuat tentang slide foto-foto produk terbaru
Winkleshoes dan informasi mengenai promo yang diadakan Winkleshoes. Cara
mengganti slidenya cukup dengan meng-klik bagian kanan bawah yang
berbentuk lingkaran lalu foto slide akan berganti-ganti.
Di halaman About berisi tentang profil Winkleshoes yang menceritakan
awal mula berdirinya Winkle dan dilengkapi dengan foto owner Winkleshoes.
Pada halaman store berisi tentang produk- produk yang diproduksi oleh
Winkleshoes, dengan menampilan foto sepatu Winkleshoes dilengkapi dengan
nama dan harga. Dan disebelah kiri terdapat kategori sepatu yang ditawarkan.
Dengan meng-klik mouse kiri sesuai dengan pilihan kategori maka foto sepatu
yang diinginkan akan muncul. Pada halaman lookbook berisi katalog digital
yang dibuat oleh Winkleshoes. Dengan meng-klik bagian bawah kanan akan
otomatis terunduh katalog digital dengan format pdf.
Pada halaman sale memuat tentang produk Winkleshoes yang sedang
diskon. Dengan menampilkan foto produk Winkleshoes dengan memberi
keterangan harga dan besarnya diskon yang didapatkan. Sedangkan pada
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halaman contact us Winkleshoes memberi kesempatan bagi konsumen untuk
mmengirimkan pesan pada kotak email yang sudah disediakan.
4.6.3 Analisis Karya
4.6.3.1 Aspek Teknik
Berikut adalah tahap dalam pembuatan desain website yang dibuat
menggunakan software CorelDraw X5:
1) Membuat background berwarna putih pada lembar kerja.
2) Di bagian atas kanan diletakkan secara berurutan dengan font “Dotum”
bergaya minimalis berwarna hitam terdiri dari sign in/ sign up, your shopping
chart items, confirm payment, track order dan terakhir membuat kotak dengan
menambahkan icon kaca pembesar sebagai tanda pencarian produk Winkleshoes
lalu memberikan keterangan search pada kotak yang sama.
3) Membuat menu pilihan halaman yang diletakkan pada header. Terdapat 6
pilihan yang dapat diaskes dengan klik kiri pada mouse terdari dari menu home,
about, store, lookbook, sale, dan contact us dengan jenis font “Dotum” berwarna
hitam .Pada masing- masing pilihan menu diberikan garis miring sebagai jeda
menu pilihan dan apabila diklik pada font akan berubah warna menjadi warna
hitam. Dibagian kiri menu pilihan terdapat logo Winkleshoes, dan tagline
Winkleshoes disebelah kiri logo.
4) Membuat bagian footer dengan menambahkan persegipanjang berwarna abuabu dengan memberikan aksen lingkaran berwarna putih, pattern berwarna
merah dan segita berwarna kuning. Pada persegi panjang yang telah dibuat
diberi 6 foto yang jika diklik akan terhubung pada instagram. Di bawah foto
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terdapat link yang terhubung Intagram dan Twitter. Dibagian kiri bawah terdapat
menu customer service yang berisi how to shop, fee shipping, terms and
conditions, dan F&Q. Dan disebelah kanan terdapat menu me love winkleshoes
yang berisi menu testimonials dan gallery .Di kanan bawah terdapat Visitor
berisi tentang keterang pengunjunga yang mengakses website. Masing –masing
menu jika diklik akan berubah warna menjadi merah dan terhubung dengan link.
Terakhir menambahkan logo bank yang digunakan oleh Winkleshoes.

Gambar 4.12. Desain Website Halaman Home dan Contact Us
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

5) Pada halaman home memuat tentang slide foto- foto Winkleshoes dan
informasi promo yang diadakan oleh Winkleshoes. Dibagian bawah kanan
terdapat 4 penombolan yang berbentuk lingkaran berwarna putih dibagian kanan
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dan kirinya dapat diklik sehingga dapat berganti- ganti slide. Dan banyaknya
jumlah lingkaran merupakan indikator jumlah foto yang dapat dilihat.
6) Pada halaman About, artikel tentang Winkleshoes ditulis dengan jenis font
“Dotum” berwarna hitam.
7) Foto yang terdapat pada halaman about diletakkan pada atas paragraf artikel
Winkleshoes.

Gambar 4.13. Desain Website Halaman Store, dan Lookbook
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

8) Pada halaman store terdapat foto pilhan produk- produk Winkleshoes.
Di bagian kiri terdapat 6 kategori produk yang bisa dipilih konsumen .Jika
diklik pada salah satu kategori maka warna pada kotak kategori akan lebih
gelap. Foto produk sepatu yang ada diberi keterangan seperti nama sepatu
dan harga .Dengan jenis font “Dotum” dan warna merah pada nama
produk dan warna hitam pada keterangan harga.
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9) Pada halaman lookbook ,terdapat panah berwarna hitam arah kiri untuk
mengganti slide sebelumnya dan panah kanan untuk mengganti slide
sesudahnya. Pada cover lookbook sebelah kanan bawah terdapat
keterangan view lookbook2 dengan jenis font “Dotum” berwarna hitam
dan keterangan view other lookbook dengan jenis font “Dotum” berwarna
merah dibawahnya. Jika pada keterangan di klik akan terdownload
lookbook dengan format pdf.

Gambar 4.14. Desain Website Halaman Profil dan Sale
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

10) Pada halaman sale, terdapat foto-foto produk sepatu yang didiskon
dengan terdapat keterangan nama produk, harga sepatu, dan besarnya
diskon yang didapat. Keterangan diskon diletakkan pada sisi sepatu
dengan member tanda lingkaran dengan keteran tulisan besaran diskon
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dengan font “Dotum” berwarna merah. Dibagian kanan bawah terdapat
urutan angka sebagai penanda halaman dengan font “Dotum” warna merah
sebagai penanda halaman yang aktif. View all untuk melihat semua produk
yang diskon dan next untuk halaman selanjutnya.
11) Halaman Contact Us amplop surat yang terdapat kolom yang berisi
email pengunjung dan terhubung langsung pada kotak masuk email
Winkleshoes jika di klik pada tulisan send berjenis font “Dotum”. Gambar
telpon berwarna hitam diletakkan disebelah kiri dan diberi tulisan hello
dengan font berwarna merah.
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas
sebagai berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)
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4.6.3.2 Aspek Estetis
Halaman home ini mengandung berbagai unsur didalamnya.
Unsur-unsur desain yang ada didalam karya ini adalah dengan background
dasar berwarna putih yang mengesankan kesan simple namun menarik.
Header dan footer dibagian atas dan bawah halaman yang berfungsi
sebagai frame dan sebagai batas halaman. Frame yang dibentuk dari
prinsip pengulangan dengan batas garis miring disetiap menu. Dibagian
atas terdapat 6 pilihan halaman yang dapat diakses dengan klik kiri dengan
mouse. Pada setiap menu jika diklik kiri dengan mouse akan berubah
warna menjadi merah, Dibagian kiri terdapat logo Winkleshoes dengan
disertai tagline milik Winkleshoes.

4

1

2
3

Gambar 4.28. Hierarki Visual Desain Website
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
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Dominasi desain template website terletak pada content isi slide
yang berada di atas dan header mendominasi (gambar 1). Sedangkan
rangking 2 terletak pada footer dengan menampilkan foto- foto kecil yang
terhubung ke Instagram Winkleshoes (gambar 2). Prinsip keseimbangan
yang digunakan pada karya ini adalah keseimbangan simetris. Hal ini
ditunjukkan oleh header and footer dan foto slide diletakkan rata tengah,
unsur-unsur lainnya seperti link user id Winkleshoes di Instagram, Twitter,
customer service, update terbaru mengenai Winklshoese dan unsur- unsur
lainnya diletakkan

hingga tercipta keseimbangan yang tepat. Terdapat

kesatuan pada warna, bentuk, dan ukuran dari setiap unsur yang ditata
dengan seimbang.
4.6.3.3 Aspek Pesan
Halaman home merupakan halaman yang pertama kali ditampilkan
saat alamat website www.winkleshoes.com diakses. Halaman ini berfungsi
sebagai halaman pembuka yang menyambut pengunjung website dengan
memberikan informasi berupa tampilan foto produk Winkleshoes dan
informasi mengenai promo yang sedang berlangsung. Tampilan foto slide
produk Winkleshoes menjadi daya tarik utama untuk menunjukkan produk
Winkleshoes ini. Sehingga daya tarik yang digunakan adalah daya tarik
rasional, karena menampilkan foto produk yang sesungguhnya.
Selain itu terdapat juga 6 buah foto yang terletak di footer, foto ini
memberikan informasi kepada pengunjung website tentang timeline foto
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update terbaru pada Instagram .Sehingga para pengunjung bisa langsung
mengakses id Winkleshoes di Instgram dan Twitter.
Halaman about berfungsi sebagai perkenalan owner dengan
pengunjung. Di halaman ini memberikan informasi awal mula berdirinya
Winkleshoes.
Halaman store memuat tentang produk- produk yang diproduksi
oleh Winkleshoes. Di halaman store terdapat pilihan kategori sepatu,
sehingga

memudahkan

pengunjung untuk

memilih

produk

yang

diinginkan. Pada foto produk diberi keterangan nama sepatu dan harga dan
jika di klik menuju halaman yang lebih spesifik. Sehingga daya tarik yang
digunakan adalah daya tarik rasional, karena menampilkan foto produk
yang sesungguhnya.
Selain itu terdapat halaman lookbook. Halaman ini berisi katalog
digital yang dibuat oleh Winkleshoes. Sehingga pengunjung yang belum
mendapatkan katalog, bisa mengunduhnya melalui halaman ini secara
gratis.
Halaman sale berfungsi untuk memberi informasi pada pengunjung
produk apa saja yang mendapatkan diskon lebih spesifik. Terdapat foto
produk sepatu dan diberi keterangan nama, harga sebelum diskon dan
besaran diskon yang didapat merupakan daya tarik utama untuk pelanggan
karena diskon yang ditawarkan selalu ada di halaman ini. Sehingga daya
tarik yang digunakan adalah daya tarik rasional, karena menampilkan foto
yang sesungguhnya.
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Halaman terakhir adalah halaman contact us. Di halaman ini
pengunjung dapat berinteraksi dengan admin melalui email. Caranya
dengan mengisi kolom- kolom yang berbentuk surat lalu balasan akan
dikirim dari Winkleshoes melalui email. Disini pengunjung bisa
melakukan tanya jawab hingga transaksi pembelian.

4.5 Katalog Produk

Tampak Belakang

Tampak Depan

Gambar 4.21 Katalog Produk Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
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4.5.1 Spesifikasi Karya
Judul : Katalog Produk
Media : Art Papper 115gr
Ukuran: 10 x 21cm
Tahun : 2015

4.5.2 Deskripsi Karya
Desain buku menu ini berbentuk persegi panjang horizontal dengan
ukuran 10 x 21 cm. Selain cover depan dan belakang, katalog ini
mempunyai 10 halaman isi. Pada cover depan desain mempunyai
background putih polos .Disebelah kiri atas terdapat logo Winkleshoes dan
dibawah logo terdapat tulisan The 2015 Shoe Collection yang merupakan
judul katalog. Dibagian bawah terdapat foto model yang menggunakan
produk sepatu milik Winkleshoes . Desain cover belakang mempunyai
background putih polos, dibagian cover belakang memuat tentang kontak
alamat, no telp, dan email. Di bagian paling bawah memuat keterangan
sosial media yang digunakan, alamat website Winkleshoes.
Pada halaman pertama katalog, background yang ditampilkan
berwarna putih dengan bayang- bayang ornamen floral berwarna merah
muda. Halaman pertama pada katalog ini menampilkan 3 produk sepatu
Winkleshoes dengan disusun secara horisontal. Pada masing-masing
produk di beri keterangan seperti nama produk sepatu, bahan yang
digunakan, warna yang tersedia dan harga yang ditawarkan.
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Pada halaman kedua hingga halaman ke sepuluh secara
keseluruhan background yang ditampilkan sama yaitu berwarna putih
dengan bayang-bayang floral berwarna merah muda. Pada halaman ini
terdapat foto model yang mengunakan produk sepatu Winkleshoes
dibawah foto tersebut di beri keterangan nama produk sepatu, harga, jenis
bahan, dan warna yang tersedia. Di bagian bawah terdapat foto produk
sepatu Winkleshoes, dibagian atas ditampilkan nama produk, harga, bahan,
dan jenis bahan. Logo Winklshoes terletak di bagian kanan bawah foto.
Halaman tiga terdapat foto model yang memakai produk
Winkleshoes, dan sepatu Winkleshoes dibawah kiri. Masing- masing foto
terdapat keterangan nama produk, warna, bahan, dan harga. Halaman ke
empat dan lima menampilkan tiga jenis sepatu Winkleshoes dengan
disusun secara horizontal, dengan masing- masing keterangan di setiap
produk sepatu Winkleshoes. Pada halaman enam terdapat foto model yang
sedang memakai produk Winkleshoes dibagian bawah diberi keterangan
nama produk, warna, bahan, dan harga yang tertera. Dibagian bawah
terdapat satu produk Winkleshoes dengan keterangan nama, warna, bahan,
dan harga yang terletak disamping foto.
Halaman tujuh terdapat dua foto produk dan satu foto yang
menampilkan empat sepatu Winkleshoes masing-masing produk terdapat
keterangan nama, warna, harga, dan bahan. Halaman delapan dan
sembilan, pada setiap halamannya menampilkan 3 jenis sepatu dengan
keterangan nama, warna, harga, dan bahan. Halaman sepuluh berisi
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tentang produk Winkleshoes, background didominasi dengan warna merah
mudah. Pada bagian tengah halaman terdapat foto kaki model yang sedang
menggunakan sepatu Winkleshoes.
4.5.3 Analisis Karya
4.5.3.1 Analisis Tekhnik
Foto-foto produk yang ditampilkan diolah terlebih dahulu dengan
Adobe Photoshop .
1.Sketsa dibuat di kertas kemudian dipindai dengan scanner dan diolah
secara computerized menggunakan laptop.
2.Pertama membuat halaman cover, file baru dibuat dengan ukuran 10x 21
cm, resolusi 300 dpi. File tersebut memiliki background berwarna putih.
3. Logo Winkleshoes di tambahkan di bagian atas bagian kiri.
4. Pada bagaian bawah logo ditambahkan tagline katalog dengan font
“Perpetua” berwarna hitam ukuran 15pt.
5. Foto model ditambahan dibagian bawah dengan mengatur brightness
contras.
6. Selanjutnya membuat cover katalog, background yang digunakan sama
dengan cover depan berwarna putih.
7. Membuat persegi panjang berwarna hitam, lalu member tulisan dengan
font “Dotum” ukuran 18pt pada tulisan hubungi berwarna merah muda dan
kami berwarna putih.
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8. Membuat lingkaran kecil sebagai list dengan warna merah muda. Lalu
dilanjutkan dengan membuat tulisan alamat, nomor telpon, email
Winkleshoes dengan font “Dotum” berwarna hitam.
9. Bagian bawah diberi keterangan alamat website, akun sosial media yang
digunakan dengan font “Dotum” berwarna hitam. Menambahkan logo
masing-masing sosial media dengan format png.
Selanjutnya membuat desain untuk halaman isi dengan langkah
yang hampir sama dengan desain untuk cover yaitu sebagai berikut:
1. Sketsa dibuat di kertas kemudian dipindai dengan scanner dan diolah
secara computerized menggunakan laptop.
2. Pertama membuat halaman cover, file baru dibuat dengan ukuran 10x
21 cm, resolusi 300 dpi. File tersebut memiliki background berwarna putih
ditambhakn ornamen floral berwarna merah muda dengan opacity sebesar
7%.
3. Kemudian ditambahkan 3 foto produk Winkleshoes yang sudah diedit
sebelumnya dengan Adobe Photoshop dengan format png dan disusun
secara horisontal.
4. Kemudian menambahkan lingakaran kecil berwarna merah muda pada
setiap foto, memberi keterangan nama, warna, bahan, dan harga pada
setiap foto dengan font “Dotum” berwarna hitam untuk nama produk dan
merah muda untuk warna, bahan dan harga.
5.

Membuat background yang sama pada halaman satu untuk halaman

selanjutnya hingga halaman sembilan. Halaman dua, membuat persegi
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panjang ukuran 4x20 cm berwarna merha muda. Menambahkan foto
model dan memberi efek drop shadow, keterangan produk diletakkan
dibagian kanan bawah dengan font “Dotum” berwarna putih.
6. Membuat kotak berwarna putih berukuran 7x 7cm, memberi efek drop
shadow. Foto sepatu Winkleshoes diletakkan dalam kotak dan memberi
keterangan yang meliputi nama produk, warna, harga dan bahan dengan
font “Dotum”.
7. Logo Winkleshoes diletakkan dibagian kanan bawah.
8. Secara umum halaman tiga hampir sama dengan keseluruhan halaman
katalog. Hanya beberapa halaman saja yang terdapat logo Winkleshoes.
9.

Foto ditambahkan, lalu membuat garis hingga terbentuk persegi

panjang berwarna merah muda. Ditambahkan keterangan produk meliputi
nama, warna, bahan, dan harga dengan font “Dotum”.
10.

Halaman empat, background yang dibuat sama dengan halaman ini

sebelumnya. Kemudian ditambahkan persegi panjang berwarna hitam
diletakkan dibagian kanan dengan ukuran 1,5cmx 20cm.
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Gambar 4.23. Desain halaman isi 1 dan halaman isi 2 Katalog
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

11.

Tiga foto sepatu Winkleshoes dengan format png yang sudah diedit

sebelumnya dengan Adobe Photoshop dengan format png dan disusun
secara horisontal.
12.

Kemudian menambahkan lingakaran kecil berwarna merah muda

pada setiap foto, memberi keterangan nama, warna, bahan, dan harga pada
setiap foto dengan font “Dotum” berwarna hitam untuk nama produk dan
merah muda untuk warna, bahan dan harga. Langkah yang sama pada
halaman lima.
13. Halamana enam membuat persegi panjang ukuran 4x20 cm berwarna
merah muda. Menambahkan foto model dan memberi efek drop shadow,
keterangan produk diletakkan dibagian kiri bawah dengan font “Dotum”
berwarna putih.
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Gambar 4.24. Desain halaman isi 3 dan halaman isi 4 Katalog

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

14.

Menambahkan foto sepatu Winkleshoes dibagian bawah, dengan

memberi keterangan produk di bagian kanan dengan font “Dotum”
berwarna merah muda.
15. Halaman tujuh, menambahakan tiga foto 3 foto produk Winkleshoes
yang sudah diedit sebelumnya dengan Adobe Photoshop dengan format
png dan disusun secara horisontal.
16.

Kemudian menambahkan lingakaran kecil berwarna merah muda

pada setiap foto, memberi keterangan nama, warna, bahan, dan harga pada
setiap foto dengan font “Dotum” berwarna hitam untuk nama produk dan
merah muda untuk warna, bahan dan harga.
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Gambar 4.25. Desain halaman isi 5 dan halaman isi 6 Katalog
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

17.

Halaman delapan menambahkan persegi panjang berwarna hitam

diletakkan dibagian kiri dengan ukuran 1,5cmx 20cm. Tiga foto sepatu
Winkleshoes dengan format png yang sudah diedit sebelumnya dengan
Adobe Photoshop dengan format png dan disusun secara horisontal.
18.

Kemudian menambahkan lingakaran kecil berwarna merah muda

pada setiap foto, memberi keterangan nama, warna, bahan, dan harga pada
setiap foto dengan font “Dotum” berwarna hitam untuk nama produk dan
merah muda untuk warna, bahan dan harga.
19. Halaman sembilan background berwarna merah muda, menambahkan
artikel tentang Winkleshoes dengan font “Dotum” berwarna putih.
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Menambhakan

foto

model

dengan

menggunakan

produk

sepatu

Winkleshoes dibgian tengah artikel.

Gambar 4.26. Desain halaman isi 7 dan halaman isi 8 Katalog
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

Gambar 4.27. Desain halaman isi 9 dan halaman isi 10 Katalog
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
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Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai
berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)
4.5.3.2 Analisis Estetis
Desain katalog produk ini terdiri dari sembilan halaman isi serta
cover depan dan cover belakang. Desain cover depan dan belakang ini
memiliki background berwarna putih. Pada cover depan dominasi terlihat
pada tampilan foto model yang ditampilkan (gambar 1). Logo Winkleshoes
dan tagline katalog menjadi rangking 2. Untuk cover belakang yang
menjadi pusat perhatian adalah alamat Winkleshoes yang terletak pada
bagian tengah dan akun sosial media yang terletak di bawah halaman (1).
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Gambar 4.28. Hierarki Visual Katalog Produk Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

Untuk halaman isi secara umum didominasi oleh foto produk yang
ditampilkan. Diikuti oleh tulisan keterangan yang meliputi nama produk,
bahan warna, dan harga. Adapun ranking visual dapat dilihat sesuai
dengan urutan pada halaman sebelumnya.
4.5.3.3 Analisis Pesan
Karya ini menggunakan jenis pesan informatif, yang bertujuan
untuk memberi informasi tentang produk sepatu yang tersedia di
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Winkleshoes. Katalog ini menginformasikan kepada konsumen tentang
produk sepatu yang tersedia di Winkleshoes, beserta harga, bahan dan
warna, dan foto produknya. Katalog ini akan diperbaharui jika ada produk
Winklshoese yang baru setiap 6 bulan.
Karya

ini

menggunakan

daya

tarik

rasional

dengan

mencantumkan foto produk untuk menarik khalayak dan informasiinformasi pendukung lainnya. Konsep desain mengikuti desain yang lain,
yaitu minimalis, modern dan elegan. Pemilihan warna background putih
dan merah muda memberi kesan simple dan girly pada setiap tampilannya.
Katalog ini digunakan sebagai acuan bagi konsumen untuk melihat
kumpulan produk terbaru Winkleshoes.

4.7 Poster1

Gambar 4.28: Poster 1
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
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4.7.1 Spesifikasi Karya
Judul : Poster Winkleshoes
Media : Cetak digital pada kertas CTS 120gr
Ukuran : A2
Tahun : 2015
4.7.2 Deskripsi Karya
Poster ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 29,7 x 42 cm. Jenis
kertas yang digunakan untuk membuat poster ini adalah kertas CTS. Poster ini
memiliki background berwarna putih. Tagline yang berisi “Heels Together”
terletak dibagian kiri atas poster dengan font berwarna hitam dan dibagian bawah
tagline terdapat tittle dengan tulisan “Saatnya mempercantik kaki dengan hak
sepatu lucu untuk tampilan lebih modern” dengan font berwarna hitam. Dibagian
tengah terdapat foto produk sepatu Winkleshoes yang berjejer mengarah melintang
ke kiri bawah. Pada kanan bawah terdapat alamat website Winkl shoes.
4.7.3 Analisis Karya
4.7.3.1 Aspek Teknik
Desain poster ini adalah sebuah karya yang dibuat dengan software Corel
Draw dan mengolah foto sepatu pada Adobe Photoshop CS3 dan mengubahnya
dalam format png. Poster berukuran 29,7cm x 42cm. Desain poster ini dibuat
dengan proses sebagai berikut :
1. Sketsa dibuat di kertas kemudian dipindai dengan scanner dan mengolahnya
di laptop.
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2. File baru dibuat dengan ukuran 29,7cm x 42cm, resolusi 300dpi. File tersebut
memiliki background warna putih.
3. Setelah background jadi, menambahkan 32 foto sepatu dengan format file png
dan diletakkan secara melintang.
4. Menambahkan tagline Winkle shoes di bagian kiri atas dengan font “Dotum”
berwarna hitam dan titile tetap dibawah tagline dengan font “Dotum”
berwarna hitam.
5. Memberi informasi alamat website dibagian kanan bawah dengan font
“Dotum” berwarna hitam..
6. Desain yang sudah jadi di simpan dalam fotmat jpg.
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)

4.7.3.2 Aspek Estetis
Desain poster tersebut memiliki warna dengan background putih. Foto
produk Winkleshoes diletakkan berjejer dengan posisi melintang agar terlihat lebih
dinamis dan menampilkan beberapa koleksi terbaik dan terbaru milik Winkle
shoes. Dibagian kiri atas terdapat tagline dan tittle Winkle shoes “Heels Together”
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dan “Saatnya mempercantik kaki dengan hak sepatu lucu untuk tampilan lebih
modern”. Dibagian bawah kanan terdapat keterangan alamat website.

2
3

1

4

Gambar 4.29. Hierarki Visual Poster 1
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

Prinsip keseimbangan yang ditampilkan pada poster ini adalah
keseimbangan simetris, ditunjukan oleh obyek foto produk Winkleshoes yang
diletakkan di tengah, dan elemen teks lainnya berada di sebelah kiri atas, dan
informasi alamat website diletakkan di sebelah kanan bawah.
Dominasi terletak pada foto produk sepatu Winkleshoes (gambar 1).
Rangking 2 terletak pada tagline poster yang berada di atas kiri poster (gambar 2),
dan rangking 3 terletak pada gambar no 4 yaitu alamat website dan informasi
media sosial ranking visual lainnya dapat dilihat di gambar 4.30. Kesatuan
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terbentuk oleh karena pemilihan komposisi yang sederhana yang mewakili konsep
simple dan elegan dan peletakan foto produk mengelompok di tengah sebagai
point of view dilengkapi dengan signature di bawahnya..
4.7.3.3 Aspek Pesan
Karya ini menggunakan jenis pesan informatif, yang bertujuan untuk
menginformasikan produk-produk yang dijual kepada khalayak sasaran karena
poster ini akan diletakkan di toko maka akan mempengaruhi audience. Poster ini
juga mencantumkan tagline dan tittle untuk mempengaruhi audience. Poster
ditempatkan di dalam toko yang dapat terlihat dengan mudah oleh pengunjung.
Konsep desain mengikuti desain yang lain, yaitu : simple dan elegan dengan
background berwarna dominan putih terlihat seimbang dan menarik.
4.7.3.4 Placement
Poster ini akan dipasang di sisi toko yang mudah terlihat oleh audience
yaitu di Jalan M. Suyudi 68 Semarang.

Gambar 4.30: Placement Poster 2
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015
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4.8 Poster 2

Gambar 4.32: Poster 2
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.8.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Poster Winkleshoes

Media

: Cetak digital pada kertas CTS 120gr

Ukuran : A2
Tahun

: 2015

4.8.1 Deskripsi Karya
Poster ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 29,7 x 42 cm. Jenis
kertas yang digunakan untuk membuat poster ini adalah kertas CTS. Poster ini
memiliki background berwarna putih. Tagline poster ini berada di atas tengah
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dengan isi “24/7 anytime, anywhere shooping on the go” dengan teks berwarna
hitam . Dan bagian bawah tagline terdapat tittle dengan tulisan alamat website
Winkleshoes. Dibagian bawah terdapat gambar yang menyerupai kantong belanja
dengan pop up masing-masing bertulisan big offer, add to basket, shop, dan online
shooping.
4.8.3 Analisis Karya
4.8.3.1 Aspek Teknik
Desain poster ini adalah sebuah karya yang dibuat dengan software Corel
Draw. Poster berukuran 29,7cm x 42cm. Desain poster ini dibuat dengan proses
sebagai berikut :
1. Sketsa dibuat di kertas kemudian dipindai dengan scanner dan mengolahnya di
laptop.
2. File baru dibuat dengan ukuran 29,7cm x 42cm, resolusi 300dpi. File tersebut
memiliki background putih.
3. Setelah background jadi, membuat vector dengan bentuk papper bag dengan
warna kuning dan pada tali berwarna hitam .Memberi tulisan online shooping
dengan font berwarna putih.
4. Lalu membuat 4 pop up dengan masing-masing warna hijau, kuning muda,
kuning tua dan merah muda. Setiap pop up diberi keterangan dengan font
warna putih. Dan diberi sedikit ornamen pada setiap pop up seperti vector kartu
kredit/ atm, vector toko, dan potongan harga dangan menampilkan vector
gunting.
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5. Menambahkan tagline poster yang berisi “24/7 anytime, anywhere shooping on
the go” dengan font “Dotum” dengan warna hitam.
6. Memberi tittle poster dengan berisi alamat website Winkleshoes dengan font
“Dotum” berwarna hitam.
7. Desain yang sudah jadi di simpan dalam fotmat jpg.
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)

4.8.3.2 Aspek Estetis
Desain poster ini memiliki beckground berwarna putih. Tagline poster
ditempatkan diatas tengah dengan tulisan “24/7 anytime, anywhere shooping on
the go” dengan font berwarna hitam. Dibagian bawah terdapat tittle dengan
keterangan alamat website Winkleshoes dengan font berwarna hitam letaknya
dibawah tagline dengan ukuran font lebih besar daripada tagline dengan tujuan
agar lebih terliat jelas oleh audiens. Dibagian bawah terdapat vector papperbag
berwarna kuning diletakkan dibagian tengah bawah agar terlihat seimbangan
dengan dilengkapi popup dengan dilengkapi keterangan penawaran yang ada
didalamnya.
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Gambar 4.32. Hierarki Visual Pamflet 2
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

Dominasi terletak pada popup berwarna kuning muda dengan tittle “Add To
Basket” (gambar 1). Rangking 2 terletak pada popup dengan warna kuning tua
dengan tittle shop dengan vector gambar toko didalamnya (gambar 2), dan popup
berwarna merah muda dengan vector kartu atm/kredit dan title online shooping
(gambar 3). Rangking 4 adalah tagline poster yang berada diatas, ranking visual
lainnya dapat dilihat di gambar 4.31
Kesatuan terbentuk oleh karena pemilihan komposisi yang sederhana yang
mewakili konsep simple dan elegan dan peletakan gambar vector di bagian tengah
merupakan point of view pada poster ini. Tagline dan tittle poster sebagai
penyeimbangan poster ini.

115

4.8.3.3 Aspek Pesan
Karya ini menggunakan jenis pesan informatif, yang bertujuan untuk
menginformasikan produk-produk yang dijual kepada khalayak sasak berbelanja
produk Winkleshoes melalui website, karena terdapat banyak penawaran yang
ditawarkan jika berbelanja melalui website Winkleshoes. Poster ini akan
diletakkan di Winkleshoes agar dapat dilihat dengan mudah oleh audiens. Konsep
desain mengikuti desain yang lain, yaitu : simple dan elegan dengan background
berwarna dominan putih terlihat seimbang dan menarik.
4.8.3.4 Placement
Poster ini akan dipasang di sisi toko yang mudah terlihat oleh audiens
yaitu di Jalan M. Suyudi 68 Semarang.

Gambar 4.33: Placement Poster 2
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

116

4.9 Stationary Set
4.9.1 Kartu Nama
9cm

5,5cm

Gambar 4.34 Kartu nama bagian depan dan belakang
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.9.1.1 Spesifikasi Karya
Judul : Kartu Nama Winkleshoes
Media : Cetak digital pada kertas ivory 260 gsm
Ukuran : 9 x 5,5 cm
Tahun : 2015
4.9.1.2 Deskripsi Karya
Kartu nama berbentuk persegi panjang dengan ukuran 9 x 5,5 cm. Kartu
nama tersebut dicetak digital dua muka. Sisi depan kartu nama terdiri dari logo,
tag line, nama,alamat store, nomor telephone, alamat website, instagram, dan
twitter dan bagian belakang terdiri dari logo dan tagline Winkleshoes. Kartu nama
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tersebut berwarna merah putih pada bagian depan dan dominasi merah muda pada
bagian belakang. Tulisan pada kartu nama berwarna hitam.
4.9.1.3 Analisis Karya
4.9.1.3.1 Aspek Tekhnik
Desain kartu nama ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan
software Corel Draw X5. Kartu nama berukuran 9 x 5,5 cm. Bagian depan dan
belakang diposisikan potrait dengan background merah muda dan putih. Desain
kartu nama ini dibuat dengan proses sebagai berikut :
1. Sketsa dibuat di kertas kemudian dipindai dengan scanner dan mengolahnya di
laptop.
2. File baru dibuat dengan ukuran 9 x 5,5 cm, resolusi 300 dpi. File tersebut
memiliki background berwarna merah muda.
3. Logo dan tag line Winkleshoes ditambahkan pada bagian kanan atas kartu
nama.
4. Identitas pemilik kartu nama dicantumkan, meliputi : nama, nomor telepon,
email, pin BBM, line dengan menggunakan font “Dotum” dengan warna
hitam. Identitas pemiliki kartu ditulis dengan ukuran lebih besar dan dengan
warna merah muda.
5. Setelah identitas pemilik kartu nama, ditambahkan juga identitas kantor di
bawahnya, meliputi : alamat, email, website, instagram, dan twitter. Bagian
tersebut dituliskan menggunakan font “Dotum” berwarna hitam. Pada bagian
belakang kartu nama diberi logo dan tagline Winkleshoes.
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6. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr, dan diekspor ke dalam
format .jpeg.
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)

4.9.1.3.2 Aspek Estetis
Desain kartu nama tersebut memiliki warna merah muda dan putih. Unsurunsur lainnya berwarna hitam, yang merupakan paduan warna-warna yang
seirama. Objek yang dominan pada bagian depan kartu nama nama owner
Winkleshoes (gambar1), rangking 2 adalah logo dan tagline (gambar 2), dan
rangking 3 adalah identitas perusahaan (gambar3).
Bodytext pada karya ini adalah logo dan tagline Winkleshoes, sedangkan
signature-nya adalah identitas perusahaan. Keseimbangan asimetris ada dalam
karya ini. Terdapat kesatuan dalam karya ini yang disebabkan keserasian unsurunsurnya. Adapun rangking visualnya sebagai berikut:
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Gambar 4.35 Hierarki Visual Kartu Nama
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
4.9.1.3.3 Aspek Pesan
Kartu nama ini berfungsi untuk menginformasikan identitas personal
pemiliknya dan perusahaannya saat bertemu customer, bekerja sama dengan pihak
lain, dan sebagainya. Konsep desainnya simple dan feminin dengan menggunakan
warna merah muda seperti media promosi lainnya karena warna merah muda
meruapakan warna yang sering digunakan untuk visualisasi desain fashion.

4.9.2 Nota
4.9.2.1 Spesifikasi Karya
Judul : Nota Winklshoes
Media : Kertas HVS
Ukuran : 19,5 x 10,5 cm
Tahun : 2015
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Foto 4.1: Nota Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
4.9.2.2 Deskripsi Karya
Desain nota ini dicetak di kertas HVS rangkap dua dikertas berwarna putih
dan merah muda berukuran 19,5 x 10,5 cm. Pada bagian atas sebelah kiri terdapat
logo dan tagline, disamping logo sebelah kanan terdapat nomor nota, nama
pembeli, dan tanggal pembelian. Pada bagian tengah terdapat tabel yang berisi
kolom-kolom (banyaknya, nama barang, harga dan jumlah). Pada bagian bawah
sebelah kanan terdapat total dan bagian bawah sebelah kiri kata-kata “Thank you
for shooping with us”.
4.9.2.3 Analisis Karya
4.9.2.3.1 Aspek Tekhnik
Desain amplop surat ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan
software Corel Draw X5. Nota berukuran landscape 19,5 x 10,5 cm dengan warna
background putih. Desain nota ini dibuat dengan proses sebagai berikut :
1. File baru dibuat dengan ukuran 19,5 x 10,5 cm, resolusi 300 dpi.
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2. Pada bagian atas sebelah kiri terdapat logo dan tagline. Sebalah kanan atas
ditambahkan nomor nota, nama pembeli, dan tanggal pembelian dengan font
“Dotum” berwarna hitam.
3. Pada bagian tengah terdapat tabel yang berisi kolom-kolom (banyaknya, nama
barang, harga, jumlah) menggunakan font “Dotum”.
4. Pada bagian bawah sebelah kiri terdapat kata-kata “ Thank you for shooping
with us” dan bagian sebelah kanan bawah terdapat tulisan “total”. Kedua
tulisan tersebut menggunaka font “Dotum”. Pada bagian tengah tabel
diletakkan transparansi logo Winkle.
5. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr serta diekspor ke dalam
format .jpeg.
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai
berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)
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4.9.2.3.2 Aspek Estetis
Desain nota tersebut memiliki didominasi warna merah muda dengan
background putih polos. Pada nota, objek yang dominan adalah logo dan tagline
(gambar1) , rangking 2 “total” dan “thankyou for shooping with us” (gambar 2),
rangking 3 adalah logo , tagline, alamat, nomor telepon, serta keterangan pembeli
(nomor, tanggal, nama, nomor handphone) (gambar 3). Adapun rangking
visualnya sebagaiberikut :

1

4

2

3

Gambar 4.36 Hierarki Visual Nota
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
4.9.2.3.3

Aspek Pesan

Nota ini nantinya akan digunakan untuk mencatat data pembeli dan
sebagai tanda bukti catatan keuangan perusahaan. Terdapat logo dan tagline
dibagian atas kiri nota dan transparansi logo di bagian tengah nota. Pada bagian
kanan atas nota terdapat nomor penjualan, tanggal pembelian produk, nama
pembeli produk, dan nomor handphone pembeli produk Di sebelah kiri bawah
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terdapat tulisan “Thankyou For Shooping With Us” sebagai ucapan terima kasih
kepada pembeli karena telah berkunjung dan membeli produk Winkleshoes.
4.9.3 Surat

29,7cm

Gambar 4.37. Desain surat Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
4.9.3.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Kop Surat Winkleshoes

Media

: Cetak offset pada HVS 100 gsm

Ukuran

: 21 x 29,7 cm (A4)

Tahun

: 2015

4.9.3.2 Deskripsi Karya
Desain kop surat dicetak pada kertas HVS 100 gsm berukuran 21 x 29,7 cm.
Kop surat tersebut dominan berwarna putih. Pada bagian atas terdapat logo dan
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tag line dan bagian tengah bawah terdapat kontak, alamat, nomor telepon, dan
bagian kiri bawah terdapat instagram dan twitter.Sedangkan di bagian bawah
kanan terdapat alamat website.
4.9.3.3 Analisis Karya
4.9.3.3.1 Aspek Teknik
Desain kop surat ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan
software Corel Draw X5. Kop surat berukuran potrait 21 x 29,7 cm dengan warna
background putih. Desain kop surat ini dibuat dengan proses sebagai berikut :
1. File baru dibuat dengan ukuran 21 x 29,7 cm, resolusi 300 dpi. File tersebut
memiliki background putih.
2. Membuat outline pada sisi kanan kiri atas bawah berwarna merah muda. Logo
dan tag line Winkleshoes ditambahkan pada tengah atas.
3. Pada bagian bawah diberi keterangan alamat store dan nomor telepon dengan
font “Dotum” berwarna hitam. Dan pada sisi kiri bawah diberi logo instagram
dan twitter. Sisi kanan bawah diberi alamat website dengan font “Dotum”
berwarna hitam.
4. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr dan diekspor ke dalam
format .jpeg.
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai berikut:
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(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)

4.9.3.3.2 Aspek Estetis
Desain kop surat tersebut memiliki didominasi putih. Unsur-unsur lainnya
berwarna merah muda. Objek yang dominan adalah logo dan tagline Winkleshoes
di sebelah kiri atas header (gambar 1). Sedangkan rangking 2 adalah signature di
bagian kanan atas header kop surat yang kontak, alamat, website, dan twitter
(gambar 2).
Terdapat keseimbangan asimetris pada karya ini, karena Winkleshoes
berukuran besar di kiri atas, sedangkan bagian tengah bawah terdapat signature.
Namun hal ini dapat diimbangi dengan keberadaan

keterangan media sosial

dibagian kiri bawah dan website bagian kanan bawah

sehingga kesannya

seimbang antara atas dan bawah. Kesatuan dalam karya ini yang dibangun oleh
kesamaan fungsi dari unsur-unsurnya
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Gambar 4.38 Hierarki kertas surat
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.9.3.3.3 Aspek Pesan
Kop surat ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan surat menyurat
dengan rekanan bisnis. Identitas perusahaan ini cukup sederhana, hanya
menampilkan logo, alamat, nomor telepon, website, dan media sosial saja.
Selebihnya adalah ruang kosong yang digunakan untuk menulis isi surat.

4.9.4 Amplop
4.9.4.1 Spesifikasi Karya
Judul : Amplop Winkleshoes
Media : Cetak offset pada HVS 100 gsm
Ukuran: 22 x 11 cm
Tahun : 2015
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Gambar 4.39 Amplop surat Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.9.4.2 Deskripsi Karya
Desain amplop surat ini dicetak pada kertas HVS 100 gsm berukuran 22 x
10 cm. Amplop surat tersebut dominan berwarna putih. Backgorund garis
lengkung berwarna merah muda pada bagian atas amplop berisi logo dan tag line
pada sebelah kiri atas.
4.9.4.3 Analisis Karya
4.9.4.3.1 Aspek Teknik
Desain amplop surat ini adalah sebuah karya vektor yang dibuat dengan
software Corel Draw X5. Amplop surat berukuran landscape 22 x 11 cm dengan
warna background putih. Desain amplop surat ini dibuat dengan proses sebagai
berikut :
1. File baru dibuat dengan ukuran 25 x 22 cm, resolusi 300 dpi.
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2. Pada bagian depan amplop, sebelah kiri atas terdapat logo dan tag line, dan
bagian kanan atas terdapat tulisan signature dengan menggunakan font
“Cooper Black”.
3. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr serta diekspor ke dalam
format .jpeg.
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai
berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)
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4.9.4.3.2 Aspek Estetis

1

Gambar 4.40. Hierarki amplop Winklshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

Desain amplop surat tersebut memiliki didominasi putih. Pada background
bagian depan terdapat garis lengkung berwarna merah muda. Pada desain amplop,
objek yang dominan adalah logo dan tag line Winkleshoes (gambar 1). Terdapat
keseimbangan asimetris pada karya ini, karena logo Winkleshoes berukuran besar
di kiri atas bagian depan. Kesatuan dalam karya ini yang dibangun oleh kesamaan
fungsi dari unsur-unsurnya. Adapun rangking visualnya pada gambar sebelumnya.

4.9.4.3.3 Aspek Pesan
Amplop ini nantinya akan digunakan untuk mengemas surat yang
digunakan untuk surat menyurat dengan rekanan bisnis. Amplop ini menampilkan
logo di bagian depan atas sebelah kiri, sedangkan bagian depan sebelah kanan
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terdapat signature. Ruang kosong di bagian depan digunakan untuk menuliskan
alamat tujuan pengiriman.

4.10 Kemasan
4.10.1 Kemasan 1

Foto 4.3. Kemasan Sepatu Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.10.1.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Kemasan Sepatu Winkleshoes

Media

: Bahan ivory 410gr (box sepatu)

Ukuran

: (31 x 20 x 10) cm

Tahun

: 2015

4.10.1.2 Deskripsi Karya
Kemasan bungkus sepatu Winkleshoes berukuran (31 x 20 x 10) cm, alas
kerdus berukuran persegi panjang dengan ukuran 31 x 20 cm dan dengan tebak
kerdus 12cm. Desain kemasan ini secara keseluruhan didominasi oleh background
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berwarna hitam. Bagian atas berisi logo Winkleshoes berwarna putih, sedangkan
bagian sisi terpendek terdapat keterangan sepatu berupa nomor, ukuran dan warna
sepatu.

4.10.1.3Analisis Karya
4.10.1.3.1 Aspek Teknik
Kemasan sepatu Winkleshoes dibuat dengan aplikasi Corel Draw X5.
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1.

Membuat persegi ukuran (31 x 20) cm untuk membuat dasar kemasan
berwarna hitam.

2.

Membuat sisi samping pada kemasan dengan ukuran 20 x 10cm

3.

Untuk sisi terpendek diberi logo Winkleshoes berwarna putih, dan pada salah
satu sisi box diberi keterangan box berupa nomor, ukuran, dan

4.

Pada bagian tutup, membuat persegi panjang berukuran 31 x 20 cm dengan
warna hitam .Dan menambhakan setiap sisi nya dengan ukuran 2cm sebagai
perekat box.

5.

Desain yang sudah jadi disimpan dalam format . cdr kemudian diekspor
dalam format jpg

4.10.1.3.2 Aspek Estetis
Pada bagian kemasan yang pertama, yang menjadi dominasinya adalah
logo Winkleshoes berwarna putih. Dan pada bagian kedua kemasan dominasi
terletak pada logo Winkle dan sub dominan terletak pada keterangan box sepatu.
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Terdapat keseimbangan asimetris pada karya ini. Kesatuan dalam karya ini yang
dibangun oleh kesamaan fungsi dari unsur-unsurnya.

1

1

2

Gambar 4.47. Hierarki Visual Kemasan Sepatu Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.10.1.3.3 Aspek Pesan
Kemasan

ini

merupakan

kemasan

baru

untuk

kemasan

sepatu

Winkleshoes. Meskipun sederhana desain dibuat semenarik mungkin dengan
dominasi warna Winkleshoes. Memberi keterangan ukuran dan warna sepatu akan
mempermudah karyawan Winkleshoes untuk mencari stock sepatu tertentu.
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4.10.1 Kemasan
4.10.1.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Kemasan Sekunder Winkleshoes

Media

: Cetak Art Cartoon 210gr

Ukuran

: (37 x 26) cm

Tahun

: 2015

Foto 4.4. Kemasan Sekunder Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
4.10.1.2 Deskripsi Karya
Kemasan sekunder Winkleshoes berbahan Art Cartoon berwarna dasar
putih. Pada bagian depannya terdapat logo dan tagline Winkleshoes. Pada sisi
samping tas terdapat alamat website Winkleshoes berwarna font hitam.

4.10.1.3 Analisis Karya
4.10.1.3.1 Aspek Teknik
Desain dibuat menggunakan software Corel Draw X5 berbasis vector.
Desain kemasan sekunder ini dibuat dengan proses sebagai berikut :
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1.

Sketsa dibuat di kertas kemudian memindainya dengan scanner dan
mengolahnya di laptop.

2.

Membuat file baru berukuran (37 x 26) cm resolusi 300 dpi. Kemudian
membuat bentuk dasar kemasan berbentuk persegi panjang.

3.

Logo Winkleshoes dimasukkan pada bentuk kemasan yang telah dibuat dan
ditempatkan di tengah.

4.

Membuat kedua sisi tas dengan ukuran 10 x 37 cm.

5.

Pada bagian sisi tas diberi alamat Winkleshoes dengan font “Dotum”
berwarna hitam ukuran 14pt.

6.

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

4.10.1.3.2 Aspek Estetis
Unsur-unsur pada desain kemasan sekunder ini didominasi pada logo dan
tagline Winkleshoes yang berada pada kedua sisi terluas tas. Dan sub dominan
terletak pada alamat website yang terletak pada sisi tas. Logo Winkleshoes
menjadi objek yang menjadi fokus bagian depan kemasan, Adapun ranking
visualnya dapat dilihat dengan urutan nomor pada halaman berikutnya.
Keseimbangan yang terbentuk adalah keseimbangan simetris, karena semua
unsur-unsur desain di-layout rata tengah. Kesatuan terbentuk karena kepaduan
fungsi dari unsur-unsur desainnya.
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2

1

Gambar 4.42. Hierarki Visual Kemasan Sekunder Winklshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.10.1.3.3 Aspek Pesan
Desain kemasan sekunder ini di desain sederhana dengan pendekatan desain
minimalis dan simplistik. Warna putih dipilih untuk memberi kesan simple.
Penambahan alamat website pada sisi tas, sebagai promosi alamat website
Winklshoes agar mudah ditemukan oleh target audiens.

4.11 Merchandise
4.11.1 Kalender Meja 1
4.11.1.1

Spesifikasi Karya

Judul

: Kalender Meja Winkleshoes

Media

: Cetak offset art paper 210 grm, hardboard O spiral ring
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Ukuran

: (21 x 14,5) cm

Tahun

: 2015

Foto 4.5. Apllikasi Kalender Meja Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
4.11.1.2

Deskripsi Karya
Kalender meja di atas berbentuk persegi panjang, potrait berukuran

(21 x 14,5) cm. Kalender terdiri dari 8 lembar yang dicetak pada kedua
sisinya kecuali halaman pertama sebagai sampul. Pada sampul depan
terdapat foto salah satu produk terbaru Winkleshoes dan di bawahnya
terdapat garis lengkungan berwarna abu-abu dan putih. Pada bagian paling
bawah terdapat kontak media sosial milik Winkleshoes seperti alamat
website, instagram, twitter. Bagian paling atas terdapat logo dan tagline
Winkleshoes.
Sedangkan halaman isi kalender mempunyai background berwarna putih.
Pada setiap halaman isi terdapat foto produk, yakni foto prosuk sepatu dan
bagian bawah terdapat garins lengkung yang sama pada halaman cover.
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Sedangkan di bagian bawah foto produk ini terdapat nama bulan dan
tahun, logo serta penanggalan. Foto produk dibagian atas, nama bulan
serta

penanggalannya pada setiap bulannya akan berubah-ubah.

Penanggalan disesuaikan dengan kalender nasional.

Gambar 4.51. Desain Cover dan Halaman Isi Kalender Meja Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

4.11.1.3

Analisis Karya

4.11.1.3.1

Analisis Teknik

Desain dibuat dengan menggunakan Corel Draw X5. Adapun prosesnya
adalah dengan membuat mengolah foto-foto yang akan digunakan diolah di
Adobe Photoshop terlebih dahulu. Adapun prosesnya sebagai berikut:
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1. Sketsa dibuat di kertas kemudian dipindai dengan scanner dan diolah secara
computerized menggunakan laptop.
2. File baru dibuat dengan ukuran (21 x 14,5) cm, resolusi 100 dpi. File tersebut
memiliki background berwarna putih kecokelatan.
3. Foto Winkleshoesdimasukkan kedalam bidang lalu di-crop oleh garis lengkung
yang dibuat dengan path.
4. Selanjutnya menambahkan tulisan kalender 2016 dengan font “Dotum”
berwarna hitam.
5. Dibawahnya diberi alamat store Winkleshoes, alamat website, media sosial
yang digunakan seperti twitter dan instagram.
6. Selanjutnya membuat halaman isi. Pertama membuat kotak ukuran (21 x 14,5)
cm, setelah itu membuat garis lengkung dengan path. Garis lengkung ini
digunakan untuk membagi bidang menjadi dua bagian.
7. Kemudian foto produk disiapkan untuk di-powerclip ke dalam bidang bagian
atas. Di bawahnya ditambahkan tulisan nama bulan, tahun serta logo. Pada
tulisan nama bulan di tambahkan garis lengkung sebagai garis bawah.
8. Nama hari ditambahkan di bawah logo, disusun berjejer mendatar. Tanggal
ditambahkan di bawahnya mengikuti nama hari. Teks ditulis dengan font
“Dotum” warna hitam, dan warna merah untuk hari libur. Di bawahnya di
tambahkan garis sebagai batas atas dan bawah setiap tanggal. Pada bagian
paling bawah ditambahkan keterangan hari libur jika ada.
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9. Setelah selesai lembar isi tadi di duplikat sejumlah dua belas, langkah
berikutnya adalah mengganti foto produk pada setiap halamannya serta
mengganti pula penanggalannya yang disesuaikan setiap bulannya.
10. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .cdr kemudian diekspor dalam
format .jpg
Langkah-langkah teknik tersebut dapat dibagankan secara ringkas sebagai
berikut:

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2015)
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4.11.1.3.2 Analisis Estetis
Kalender meja Winkleshoes ini mempunyai tiga bagian utama yaitu bagian
sampul depan, bagian isi kalender per bulan dan bagian sampul belakang. Fungsi
utama dari kalender adalah sebagai pengingat tanggal.
1

3

2

1
2

1
2
3
3

Gambar 4.44. Hierarki Visual Kalender Meja
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)

Dominasi terlihat pada foto yang ditampilkan. Rangking 2 adalah deretan
tanggal (gambar 2) , dan rangking 3 adalah logo serta objek pendukung lain dan
backgroud (gambar 3). Foto produk menjadi daya tarik utama pada desain
kalender ini. Irama flowing terlihat pada keberadaan garis lengkung, dan irama
repetitif terlihat pada pengulangan garis lengkung, foto, serta elemen teks pada
setiap halamannya. Keimbangan asimetris diterapkan pada karya ini. Terlihat pada
penempatan elemen-elemen desain yang tidak selalu di tengah sehingga lebih
terkesan dinamis. Kesatuan dalam karya ini muncul karena penataan layout,
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pilihan warna yang sesuai serta keberadaan setiap elemen desain yang saling
mendukung.
Adapun ranking visual pada desain kalender ditunjukkan dengan urutan
nomor pada halaman sebelumnya.
4.11.1.3.3 Analisis Pesan
Karya ini selain berfungsi sebagai merchandise juga sebagai pengingat
tanggal. Jenis kalender yang digunakan adalah kalender meja, kalender meja
dipilih selain sebagai hiasan juga tidak memakan tempat. Kalender juga dinilai
penting dan merupakan alat promosi yang efektif. Kalender diberikan saat
pergantian tahun. Pesan dalam karya ini bersifat informatif dan pengingat karena
berisi logo, foto produk, alamat, dan media sosial Winkleshoes. Harapannya saat
pelanggan memajang kalender ini, dia akan menjadi media promosi yang akan
meningkatkan brand awareness Winkleshoes.
4.11.2 Pulpen

Foto 4.6. Pulpen merchandise Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
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4.11.2.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Pulpen Winkleshoes

Media : Cetak sablon pada pulpen
Tahun
4.11.2.2

: 2015
Deskripsi Karya
Pulpen berwarna merah pada ujung bawah dan atasnya. Pulpen

mempunyai batang berwarna putih. Logo Winkleshoes terdapat di atas warna putih
pada dua sisinya. Pada bidang diantara dua logo tersebut terdapat tagline
Winkleshoes berwarna hitam.
4.11.2.3

Analisis Karya

4.11.2.3.1 Analisis Teknik
Desain dibuat dengan menggunakan Corel Draw X5. Adapun prosesnya
adalah dengan memperkecil ukuran logo menjadi ukuran (0,7 x 2,5) cm dan
kemudian diaplikasikan pada media pulpen dengan teknik cetak sablon. Pada
aplikasinya nanti warna pulpen bisa diganti, disesuaikan dengan minat dan
kebutuhan klien.
4.11.2.3.2 Analisis Estetis
Pulpen berwarna putih-merah ini hanya terdapat logo dan tagline. Hal ini
disesuaikan dengan bidang pulpen yang hanya terbatas. Meskipun demikian
pemilihan pulpen berwarna jingga disesuaikan dengan logo agar terlihat serasi.
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4.11.2.3.3 Analisis Pesan
Karya ini berfungsi sebagai merchandise. Pesan dalam karya ini bersifat
informatif karena hanya berisi logo Winkleshoes. Harapannya saat pelanggan
menggunakan pulpen ini, akan teringat Winkleshoes.
4.11.3 Sticker

Gambar 4.45. Sticker merchandise Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014)
4.11.3.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Sticker Winkleshoes

Media

: Cutting sticker

Ukuran

: (8 x 20,5) cm dan (4,5 x 10) cm

Tahun

: 2015

4.11.3.2 Deskripsi Karya
Sticker dengan jenis cutting sticker berukuran (8 x 20,5) cm dan (4,5 x
x10 ) cm. Memiliki background

polos, di tengahnya terdapat logo

Winkleshoes berwarna merah muda dan bagian bawah terdapat tagline.
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4.11.3.3 Analisis Karya
4.11.3.3.1 Analisis Teknik
Desain dibuat dengan menggunakan Corel Draw X5. Adapun prosesnya
adalah dengan menyesuaikan

ukuran logo, alamat serta nomor telepon

dengan bidang yang akan dibuat sticker.
4.11.3.3.2 Analisis Estetis
Sticker ini dicetak dengan cutting sticker ini supaya tidak mudah luntur
jika terkena air. Pada sticker terdapat logo Winkleshoes. Logo tersebut
menjadi menjadi dominasi dan daya tarik utama kemudian diikuti oleh tulisan
di bawahnya. Keseimbangan yang muncul dalam karya ini adalah simetris,
karena bentuk logo Winkleshoes dan unsur-unsurnya rata tengah. Kesatuan
dalam karya ini muncul karena kesatuan fungsi dan pilihan warna yang
sesuai. Adapunn ranking visual dapat dilihat sesuai dengan urutan nomor
berikut:

1
2

Gambar 4.46. Hierarki Visual Desain Sticker
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
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4.11.3.3.3 Analisis Pesan
Karya ini berfungsi sebagai merchandise. Pesan dalam karya ini bersifat
informatif . harapannya saat pelanggan menempelkan sticker ini pada suatu
benda atau permukaan, maka benda tersebut akan menjadi media promosi
yang dapat mengingatkan khalayak pada Winkleshoes. Sticker yang berukuran
( 22 x 10) cm untuk mobil dan sticker yang berukuran (11 x 5) cm untuk
sepeda motor.
4.11.4 Gantungan Kunci

Gambar 4.72. Gantungan kunci merchandise Winkleshoes
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)
4.11.4.1 Spesifikasi Karya
Judul

: Gantungan kunci Winkleshoes

Media

: cetak pada acrylic

Ukuran

: oval (3 x 6,5) cm

Tahun

: 2015
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4.11.4.2 Deskripsi Karya
Gantungan kunci dibuat dua macam yaitu berbentuk oval berukuran (3 x 6,5)
cm. Di tengahnya terdapat logo Winkleshoes berbackground putih. Di bawah logo
terdapat alamat dan keterangan media sosial Winkleshoes.
4.11.4.3 Analisis Karya
4.7.8.3.1. Analisis Teknik
Desain dibuat dengan menggunakan Corel Draw X5. Adapun prosesnya
adalah dengan membuat oval berukuran (3 x 6,5) cm. Kemudian ditambahkan
logo Winkleshoes dan diberi background putih. Di bawah logo ditambahkan
penjelasan media sosial seperti twitter, instagram dan alamat website dengan font
“Dotum” berukuran 6,5.
4.7.8.3.2. Analisis Estetis
Gantungan kunci ini diaplikasikan pada acrylic. Logo menjadi menjadi
dominasi dan daya tarik utama (gambar 1). Alamat website dan informasi media
sosial menjadi rangking 2 (gambar 2) dan logo sebagai rangking 3 (gambar 3).
Adapun ranking visual pada desain gantungan kunci ini dapat dilihat sesuai
dengan urutan nomor sebagai berikut:
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1

3

2

Gambar 4.48. Hierarki Visual Desain Gantungan Kunci
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014)
Keseimbangan yang muncul dalam karya ini adalah simetris, karena bentuk
logo Winkleshoes dan unsur-unsurnya rata tengah. Kesatuan dalam karya ini
muncul karena kesatuan fungsi dan pilihan warna yang sesuai.
4.7.8.3.3. Analisis Pesan
Karya ini berfungsi sebagai merchandise. Pesan dalam karya ini bersifat
informatif karena hanya berisi logo Winkleshoes. Harapannya saat pelanggan
menggantungkan gantungan kunci ini pada suatu benda, maka benda tersebut akan
menjadi media promosi yang dapat mengingatkan pada Winkleshoes.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Simpulan
Media promosi pada karya komunikasi visual yang dirancang sebagai
media pendukung strategi pemasaran Winkleshoes antara lain: pamflet, x- banner,
katalog, design website, poster, kemasan, merchandise, dan stationary set. Semua
karya yang dipilih mengusung tema simple dan elegan.
Pembuatan karya media promosi berfungsi untuk meningkatkan brand
awareness Winkleshoes di mata konsumen, sehingga dapat mempengaruhi
konsumen untuk membeli produk ini.
Pada perancangan pamflet mengusung tema simple dan elegan dengan
pemilihan warna hitam sebagai background dan pemilihan jenis font dengan
tingkat keterbacaan yang mudah dan kontras. Varian unggulan produk
Winkleshoes ditampilkan menjadi karakter utama. Pesan yang disampaikan
bersifat informatif.
Pada perancangan x- banner mengusung tema simple dengan pemilihan
warna abu-abu ,hitam dan pemilihan jenis font dengan tingkat keterbacaan yang
mudah dan kontras. Varian produk terbaik Winkleshoes ditampilkan menjadi
karakter utama. Pesan yang disampaikan bersifat informatif.
Pada perancangan design website mengusung tema simple dengan
pemilihan warna yang merah muda dan pemilihan jenis font dengan tingkat
keterbacaan yang mudah dan kontras. Header dan footer pada design website
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dibuat simple untuk memudahkan konsumen memilih. Pesan yang disampaikan
bersifat informatif dengan menampilkan produk Winkleshoes yang didesain
menarik.
Pada perancangan poster menggunakan warna putih. Pada poster ditampilkan
varian produk Winkleshoes dan menampilkan alamat website. Desain yang simple
namun tetap menampilkan identitas Winkleshoes.
Pada perancangan kemasan / packaging mengusung tema elegan. Kemasan
dibuat dengan pemilihan warna hitam pada papperbag dan box sepatu. Design
yang dibuat simple, menampilkan logo pada masing-masing kemasan. Pesan yang
disampaikan bersifat informatif.
Pada perancangan merchandise mengusung tema simple dan feminin yang
sederhana namun tetap menampilkan identitas Winkleshoes. Merchandise
befungsi sebagai gift yang diberikan pada pelanggan Winkleshoes. Pesan yang
disampaikan adalah pesan infomatif dan bantuan aktivitas lain. Pada merchandise,
media yang dipilih adalah gantungan kunci, sticker, kalender, dan totebag.
Pada perancangan stationary set menggunakan warna merah muda. Hal ini
bertujuan untuk membentuk identitas Winkleshoes yang kuat dan mudah diingat
oleh pelanggan. Pada stationary set, media yang dipilih adalah kartu nama, kertas
surat, amplop, bolpen, dan nota.
Pada perancangan katalog menggunakan wana merah muda mengusung
tema simple dan elegan. Pada desain katalog, ditampilkan varian produk
Winkleshoes dan harga dan pemilihan jenis font dengan tingkat keterbacaan yang
mudah dan kontras. Pesan yang disampaikan bersifat informatif.
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Perancangan seluruh media promosi saling memiliki keterkaitan dan
keterpaduan dari segi fungsi dan desain. Sebagian besar memiliki warna merah
muda dan hitam namun tidak meninggalkan identitas Winkleshoes. Pesan yang
terkandung dalam sebagian besar media promosi adalah pesan informatif yang
berfungsi memberikan informasi tentang produk Winkleshoes kepada masyarakat
dan mempengaruhi masyarakat untuk membeli produknya.
Sejumlah kendala dalam proses merancang seperti kesulitan mendapatkan
informasi tentang budgeting yang dilakukan oleh Winkleshoes, kesulitan
menemukan bahan media, analisi SWOT dan sebagainya. Solusi yang dilakukan
adalah melakukan survey kepercetakan, lokasi penjualan produk Winkleshoes, dan
kompetitor Winkleshoes.
Perancangan ini menghasilkan karya media promosi yang diharapkan
dapat meningkatkan jumlah konsumen Winkleshoes. Dapat diambil kesimpulan
bahwa hasil perancangan karya media promosi ini diharapkan dapat meningkatkan
brand awareness dari Winkleshoes.

5.2 Saran
Bagi penulis diharapkan karya media promosi dapat digunakan sebagai
portofolio untuk menjalin kerjasama dengan Winkleshoes sehingga karya yang
dihasilkan bisa digunakan untuk mempromosikan Winkleshoes.
Bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual dan sebagai calon desainer
diperlukan strategi tepat untuk dapat merancang sebuah strategi media promosi
yang efektif. Pada perancangan karya media promosi ini penulis menemukan
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bahwa kesulitan memperoleh informasi tentang anggaran biaya bahan media,
maka penulis melakukan survey pada percetakan. Penulis juga mengalami
kesulitan pada saat menulis analisi SWOT, maka penulis melakukan survey
tehadap kompetitor Winkleshoes dan membandingkan Winkleshoes dengan
kompetitornya. Penulis berharap pengalaman tersebut dapat menjadi refrensi bagi
mahasiswa Desain Komunikasi Visual UNNES agar mampu menciptakan sebuah
karya desain yang memiliki nilai fungsi di kehidupan nyata, serta memiliki
ketepatgunaan.
Bagi Winkleshoes, diharapkan perancangan media promosi ini dapat
terealisasikan,

sehingga

mampu

meningkatkan

memperkenalkan produknya dalam skala

brand

awareness

dan

yang lebih luas. Diharapkan

Winkleshoes juga dapat bekerja sama tidak hanya dalam pembuatan karya media
promosi ini saja, namun juga dalam mengelola dan meningkatkan kualitas brand.
Pada budgeting kemasan penulis berharap dapat dijadikan pertimbangan bagi
Winkleshoes untuk menentukan anggaran strategi pemasaran, dan untuk budgeting
media lain dapat diperhitungkan lebih lanjut.
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LAMPIRAN 1
BIODATA PENULIS

1. NIM
2. Nama
3. Prodi
4. Jurusan
5. Fakultas
6. Jenis Kelamin
7. Agama
8. Golongan Darah
9. Tempat, Tanggal Lahir
10. Nama Ayah
11. Nama Ibu
12.

: 2411410021
: Lyke Dwiastanti
: Seni Rupa Konsentrasi DKV, S1
: Seni Rupa
: Bahasa dan Seni
: Perempuan
: Islam
:O
: Jakarta, 16 Maret 1992
: Edi Sutanto
: Titik Sukamti
Alamat Rumah
: Aspol
Kabluk B 13 RT 6/6 Semarang Timur
13. Phone
: 087700336639
14. E-mail
: lykeastanti92@gmail.com
15. Pendidikan
:
SD Kabluk 04 Semarang
Lulus 2004
SMP 15 Semarang
Lulus 2007
SMA Kesatrian 2 Semarang Lulus 2010
UNNES
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LAMPIRAN 2
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LAMPIRAN 3
PEDOMAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Pedoman Observasi :
a. Informan : Rumah produksi Winkleshoes dan kompetitor Biondi.
b. Aspek yang diobservasi : proses pembuatan sepatu, strategis letak toko,
pengamatan sisi branding, dan penataan ruang.
2. Pedoman wawancara
a. Informan: Pemilik Winkleshoes dan Biondi sebagai kompetitor.
b. Aspek yang ditanyakan: Sejarah Winkleshoes, sistem manajemen
Winkleshoes, Media Promosi Winkleshoes, karakteristik konsumen,
pengetahuan dan penilaian konsumen tentang Winkleshoes.
3. Pedoman Dokumentasi:
a. Pengumpulan data melalui pengambilan foto dan video
b. Data pendukung tentang Winkleshoes, produk sepatu yang diproduksi.
Pertanyaan Wawancara:
1. Kapan Winkleshoes berdiri?
2. Apa Konsep / tema yang di usung oleh Winkleshoes?
3. Bagaimana Konsep sepatu di Winkleshoes?
4. Berapa Jumlah Karyawan Winkleshoes?
5. Bagaimana Pelayanan Winkleshoes?
6. Bagaimana kiat menjalin keakraban dengan konsumen?
7. Bagaimana Strategi Winkleshoes dalam menghadapi kompetitor
sejenis?
8. Apa saja Media Promosi yang pernah dilakukan oleh pihak
Winkleshoes?
9. Dari sekian media promosi yang dilakukan yang paling efektif mana?
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10. Sebagai usaha peningkatan inovasi media promosi seperti apa yang
dilakukan kedepannya?
11. Jika nanti akan merancang media promosi baru Kecenderungan warna
seperti apa yang akan diterapkan?
12. Gaya Pesan yang seperti apa yang akan diterapkan dalam perancangan
media promosi berikutnya?
13. Daya Tarik Pesan yang seperti apa yang akan diterapkan dalam perancangan
media promosi berikutnya?
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LAMPIRAN 4
Kelengkapan Pameran

Katalog Pameran
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Poster Pameran
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X-Banner Pameran
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Undangan Pameran
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LAMPIRAN 5
Dokumentasi Pameran
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