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SARI 
 

Cahyo, Aries. 2017. Perancangan Media Promosi Tercetak Greenapple Coffee 
shop. Proyek Studi. Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Moh. Rondhi, M.A., Eko 

Haryanto, S.Pd., M.Ds,. 

Kata kunci: Perancangan, Media Promosi Tercetak, Greenapple, Coffee 
shop. 
 
Budaya minum kopi kini sedang banyak dibicarakan, disukai dan dijadikan sebagai gaya 

hidup bagi berbagai kalangan. Greenapple merupakan sebuah coffee shop yang baru 

berdiri dan berkembang. Namun menurut pemilik Greenapple sebagai coffee shop yang 

baru berdiri Greenapple merupakan salah satu bisnis kuliner yang potensial. Kelemahan 

yang ada pada Greenapple adalah kurangnya audiens mengetahui dimana letak 

Greenapple coffee shop dan ketidaktahuan audiens tentang menu-menu yang ditawarkan 

Greenapple. 

 Tahapan berkarya untuk menghasilkan media promosi tercetak Greenapple coffee 
shop terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah pra produksi yaitu penetapan konsep 

dasar, studi kepustakaan, dan penentuan objek. Lalu tahap kedua yaitu produksi yang 

meliputi memotret objek, seleksi gambar/foto, proses layouting, konsultasi dosen 

pembimbing, lalu proses percetakan. Tahap ketiga adalah pasca produksi yaitu penyajian 

karya atau pameran. 

Setelah melalui proses berkarya, proyek studi ini menghasilkan sebuah karya 

media promosi tercetak Greenapple coffee shop, seperti Poster, Leaflet, Flyer, Sticker, 
Kaos, Board Menu, Neon Box yang sesuai kebutuhan Greenapple, sesuai dengan tujuan 

pembuatan karya yaitu dapat membuat Greenapple lebih dikenal hingga dapat 

meningkatkan pendapatannya, dan digunakan oleh Greenapple coffee shop untuk 

mengedukasi audiens tentang kopi serta diharapkan dapat meningkatkan nilai jual 

sehingga memberikan keuntungan bagi Greenapple coffee shop.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Awalnya kopi di Indonesia ada karena dibawa oleh para penjajah dari 

Belanda, pada tahun 1696 bibit kopi dibawa oleh komandan pasukan Belanda 

yang datang dari India ke Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Pada tahun 

1700-an, kopi ternyata berhasil dibudidayakan di Indonesia. Hal ini membuat 

Belanda menjadi pemasok kopi terbesar di dunia, setelah merdeka dari jajahan 

Belanda kopi di Indonesia semakin berkembang pesat, semua perkebunan dan 

pabrik kopi yang dikuasai oleh kolonial belanda dinasionalisasikan dan menjadi 

milik pemerintah Indonesia. Setelah era 2000-an perkembangan kopi semakin 

melejit disini lah masuk era modern kopi. Sejak itu kopi menjadi minuman favorit 

banyak orang, apalagi olahan kopi semakin bervariasi tidak hanya kopi hitam 

yang berasa pahit saja, namun sudah banyak kopi dengan rasa yang nikmat. 

Budaya minum kopi kini sedang banyak dibicarakan, disukai dan dijadikan gaya 

hidup bagi sebagian banyak orang dan kalangan. Tak seperti beberapa tahun lalu 

ketika posisi kopi di mata penikmatnya adalah kebutuhan sehari-hari yang 

melekat sebagai obat pemberi energi. Kini kopi merambah gaya hidup dan 

melebur ke kalangan anak muda di berbagai kelas. (Yuliandri, T., 2015, 

https://majalah.ottencoffee.co.id/10-tren-kopi-terpopuler-untuk-para-coffee-geek/, 

diakses terakhir 17/03/2017). 
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 Melihat fakta sejarahnya, pantas jika Indonesia masuk sebagai negara 

penghasil kopi. Kopi kini bukan saja sekadar minuman panas pelepas dahaga, 

kopi panas kini mempunyai nilai sosial jika disajikan di kedai. 

Kedai Kopi di Indonesia secara umum memiliki arti yaitu tempat orang 

yang menjual kopi, di sini yang dimaksud dengan kopi adalah minuman kopi yang 

sudah siap minum, sebuah kedai kopi pada umumnya menyediakan minuman kopi 

atau minuman panas lainnya dan menjual makanan ringan. Walaupun dalam 

perkembangannya ada juga kedai kopi yang juga menjual biji kopi baik mentah 

maupun biji yang sudah di sangrai. Namun bila dilihat maknanya, kedai kopi bisa 

di artikan dengan tempat minum kopi karena bila ada tempat khusus yang menjual 

biji kopi saja itu berarti belum bisa di artikan sebagai kedai kopi, mungkin lebih 

tepat jika disebut toko kopi. 

Greenapple adalah sebuah coffee shop atau kedai kopi sederhana yang 

berada di Jl. Banaran Raya, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Greenapple 

coffee shop dibuka November 2016 oleh Pak Pete pemilik dari Greenapple coffee 

shop. Greenapple coffee shop menyajikan menu minuman teh, olahan cokelat, 

olahan minuman bersoda dan kopi itu sendiri. Proses pembuatan kopi di 

Greenapple coffee shop menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung karena dapat 

disaksikan langsung oleh para pengunjung yang ingin tahu proses pembuatan 

minuman kopi yang dilakukan secara manual mulai dari menimbang biji kopi 

yang akan diolah hingga penggilingan biji kopi tersebut, Greenapple coffee shop 

bahkan menawarkan mengajari pengunjung untuk mencoba membuat kopi sendiri 

dengan didampingi oleh para barista yang sudah mahir. Selain itu Greenapple 
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coffee shop memiliki suasana yang nyaman untuk bercengkerama dengan teman, 

sahabat, atau kerabat, atau sebagai alternatif tempat rehat melepas kepenatan kerja 

atau kuliah,  sesuai dengan waktu yang tersedia. Suasana yang ditawarkan 

tersebut menjadi daya tarik tersendiri selain berbagai macam menu olahan kopi 

yang khas. 

Dalam perkembangannya, sejak awal Greenapple coffee shop belum 

pernah mengolah media promosi dalam bentuk tercetak. Selama ini informasi dan 

bentuk komunikasi pemasaran tentang Greenapple coffee shop dilakukan dengan 

media offline dengan cara melakukan pendekatan pada acara-acara kampus dan 

juga promosi melalui media online yaitu twitter dan instagram. Menurut hasil 

wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Greenapple dan audience 

kelemahan Greenapple adalah lokasi coffee shop yang sulit terlihat oleh kendaraan 

bermotor, tidak adanya penunjuk arah yang mengarahkan warga kota Semarang 

juga menyulitkan untuk calon konsumen mengetahui lokasi Greenapple coffee 

shop dan tidak terteranya harga produk membuat konsumen ragu untuk memesan 

minuman dan makanan di Greenapple coffee shop. Padahal Greenapple coffee 

shop sangat memungkinkan menarik target audience yang tidak sebatas 

mahasiswa saja, selain itu tidak ada media informasi yang tersedia bagi para 

pengunjung yang ingin mendapatkan informasi secara langsung tentang menu 

yang disajikan di Greenapple coffee shop juga menjadi masalah tersendiri. Oleh 

karena itu perlu adanya pembuatan media komunikasi visual yang mendukung 

promosi Greenapple coffee shop dan produknya. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis 

kepada pihak Greenapple didapatkan kesimpulan bahwa media informasi 

Greenapple yang tersedia saat ini hanya berupa media online sehingga media 

tersebut hanya sampai kepada pengguna internet saja hingga terbatas dalam 

penyebaran informasinya kepada khalayak sasaran (target audience) yang tidak 

menggunakan internet. Terkait dengan kondisi tersebut dipandang perlu adanya 

media pedukung atau alternatif media promosi untuk mempromosikan Greenapple 

coffee shop berupa media promosi tercetak. Promosi harus dilakukan untuk 

mempromosikan Greenapple coffee shop serta menginformasikan atau 

memberitahukan tentang Greenapple coffee shop.   

1.1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Media promosi sangat berperan penting bagi pengembangan pemasaran. 

Pemilihan media promosi yang dapat secara efisien bisa menyebarkan informasi 

kepada masyarakat tentang informasi Greenapple coffee shop. Selama ini media 

informasi sekaligus media promosi Greenapple coffee shop hanya melalui media 

online akan tetapi dalam perkembangannya informasi di media online tersebut 

tidak mengalami pembaharuan dalam waktu yang cukup lama. Terlebih lagi 

pengunjung yang datang ke Greenapple coffee shop tidak semuanya bisa 

mengoperasikan atau mengakses media online. Selain itu tidak ada media 

informasi yang tersedia bagi para pengunjung yang ingin mendapatkan informasi 

secara langsung tentang menu yang disajikan di Greenapple coffee shop juga 

menjadi alasan pemilihan jenis karya. Greenapple coffee shop memiliki peluang 

dalam mengembangkan usahanya karena mempunyai keunikan dalam menyajikan 
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menu-menu nya sendiri. Selain itu, Greenapple coffee shop menawarkan sebuah 

suasana yang nyaman untuk bercengkerama dengan teman, sahabat, atau kerabat, 

atau sebagai alternatif tempat rehat melepas kepenatan kerja atau kuliah,  sesuai 

dengan waktu yang tersedia. Suasana tersebut menjadi daya tarik tersendiri selain 

berbagai macam menu olahan minunan yang khas. Dalam perkembangannya 

munculnya berbagai kedai kopi sejenis kota Semarang akhirnya menimbulkan 

persaingan  usaha.  

Tidak adanya pengelolaan media promosi dalam bentuk tercetak dan 

komunikasi media yang terbatas hanya pada media online saja menjadikan tujuan 

promosi tersebut tidak tercapai secara maksimal. Dalam upaya memaksimalkan 

promosi Greenapple coffee shop, media yang dibuat berupa media promosi  

tercetak sebagai alternatif media promosi. Media ini memungkinkan audiens 

membawa atau  menyimpannya. 

Media tercetak memiliki kelebihan yaitu, bersifat portable atau mudah 

dibawa kemana-mana. Informasi dalam media promosi tercetak ini pun dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang lama karena audiens dapat berulangkali 

melihatnya. Namun media ini mempunyai kelemahan jika terjadi kesalahan atau 

pembaharuan informasi, membutuhkan jangka waktu untuk memperbaiki atau 

memperbaharui informasi yang ada. Media promosi tercetak dapat diakses oleh 

semua umur mulai dari remaja sampai dewasa baik laki-laki maupun perempuan 

dan semua golongan lapisan masyarakat, terutama kepada masyarakat yang belum 

atau tidak bisa mengakses media online. Media tercetak masih dapat bertahan dari 

persaingan promosi media lainnya seperti media digital dan media online.  
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Berdasarkan alasan diatas perlu adanya media komunikasi visual, media 

promosi tercetak dipilih karena dapat langsung diakses oleh audiens dari usia 

remaja sampai dewasa dan semua golongan lapisan masyarakat baik laki-laki 

maupun perempuan. Informasi dalam media tercetak dapat bertahan lama dan 

disimpan oleh audiens atau pengunjung dan memiliki berbagai kelebihan lainnya. 

Dalam hal ini bentuk promosi yang ditawarkan berupa karya media tercetak, 

antara lain: poster, kaos, leaflet, board menu, flyer dan neon box. Pemilihan media 

poster dipiliah agar para calon konsumen atau pembeli mengetahui bahwa 

Greenapple coffee shop itu ada dan mengetahui lokasinya dengan membaca 

alamat yang tertera di poster, media leaflet dipilih atas pertimbangan bahwa 

pengunjung Greenapple coffee shop yang ingin mendapatkan informasi secara 

langsung tentang menu yang disajikan, waktu operasional dan harga yang 

ditawarkan di Greenapple coffee shop, bisa langsung mendapatkan informasi 

melalui media tercetak leaflet. Media leaflet memiliki karakteristik praktis dan 

mudah dibawa atau disimpan. Board menu adalah media yang menerangkan 

tentang harga produk dalam Greenapple coffee shop agar pengunjung atau 

konsumen dapat dengan mudah mengetahui menu dan harga minuman yang akan 

dipesan saat di bar, sedangkan neon box  dipilih sebagai media promosi karena 

media ini dapat  bertahan dalam jangka waktu yang lama, neon box juga dapat 

terlihat dari jarak yang jauh karena menyala terang, flyer dipilih karena flyer sifat 

flyer yang mudah terbawa angina dan dibawa-bawa dianggap sangat cepat dalam  

menyebarkan informasi secara langsung dan massal. Kaos dibuat karena 

diperlukan jika Greenapple coffee shop memiliki acara diluar atau dikampus-
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kampus dengan memiliki kaos yang berdesain Greenapple coffee shop diharapkan 

para calon konsumen dengan mudah mengenali stand Greenapple coffee shop. 

Dengan adanya media promosi tersebut diharapkan dapat membantu 

pengunjung dalam mendapatkan informasi tentang Greenapple coffee shop 

sehingga dapat meningkatkan kunjungan ke Greenapple coffee shop. 

1.2  Tujuan Pembuatan Karya 

Proyek Studi ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan media tercetak 

berupa desain poster, kaos, leaflet, board menu, flyer dan sign system (neon box)  

sebagai media promosi Greenapple coffee shop. 

1.3  Manfaat Pembuatan Karya 

Dalam penyusunan Proyek Studi yang berjudul “Perancangan Media 

Promosi Tercetak Greenapple coffee shop” mempuanyai beberapa manfaat, antara 

lain: 

1. Penulis berharap proyek studi ini dapat menjadi wadah bagi penulis untuk 

mengembangkan ide dan gagasan berpikir dalam berkarya, serta menjadikan 

penulis dapat menambah pengalaman baik dari segi tulis menulis maupun 

dalam hal berkarya. 

2. Secara akademik diharapkan karya proyek Studi ini dapat menjadi media  

pengembangan pengetahuan dan ketrampilan di bidang Desain Komunikasi 

Visual. 

3. Bagi Greenapple coffee shop, diharapkan karya yang dibuat dapat 

dimanfaatkan sepenuhnya sebagai media promosi sekaligus sebagai pedoman 

pengunjung yang menginfokan tentang Greenapple coffee shop dengan jelas. 
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4. Bagi masyarakat, karya Proyek Studi ini dapat membantu dalam 

memperolehkan informasi mengenai Greenapple coffee shop. 

5. Bagi jurusan Seni Rupa, karya proyek Studi ini dapat dijadikan sebagai 

dokumentasi atau referensi jurusan. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1 Desain Komunikasi Visual 

2.1.1 Pengertian Desain Komunikasi Visual 

 Desain komunikasi visual ditinjau dari asal kata (etimologi) istilah ini 

terdiri dari tiga kata yaitu desain diambil dari kata designo dalam bahasa Itali 

yang berarti gambar. Sedang dalam bahasa Inggris, desain diambil dari bahasa 

Latin yaitu designare atau dalam bahasa Perancis disebut dessiner yang berarti 

merencanakan atau merancang. 

 Menurut Acher, desain adalah bidang ketrampilan, pengetahuan, dan 

pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan 

adaptasi lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan 

kebendaannya (Sachari, 1986: 23). 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:585), komunikasi adalah 

pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih 

sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami. Komunikasi sendiri berasal 

dari bahasa Inggris yaitu communication yang diambil dari bahasa latin 

“comunis” yang berarti sama. Sedangkan kata visual bermakna segala sesuatu 

yang dapat dilihat dan direspon oleh indera penglihatan. Berasal dari kata Latin 

videre yang artinya melihat yang kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Inggris 

visual. 
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 Menurut Kusrianto (2007:2), Desain Komunikasi Visual adalah suatu 

disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta 

ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan 

secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan 

gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna serta layout (tata letak atau 

perwajahan). Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok 

yang menjadi sasaran penerima pesan. 

Berdasarkan uraian-uraian tentang Desain Komunikasi Visual di atas dapat 

dipahami bahwa Desain Komunikasi Visual adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang kerangka atau perancangan komunikasi secara kreatif antara 

pengiriman dan penerima pesan sehingga pesan yang dimaksudkan dapat 

dipahami secara visual serta direspon oleh indera penglihatan. Penyampaian pesan 

atau gagasan secara visual yaitu mengolah bentuk dan gambar atau ilustrasi 

lainnya, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout (tata letak atau 

perwajahan). 

2.1.2  Unsur-Unsur Desain Komunikasi Visual  

 Desain yang menekankan fungsi tanpa keindahan atau estetika akan tidak 

menarik sehingga tidak komunikatif. Seorang desainer adalah seorang yang 

mengekspresikan ide serta kreativitasnya dalam bentuk berupa desain. Suatu 

desain tercipta melalui suatu proses berfikir dengan menggabungkan unsur-unsur 

rupa yang mendukung. Desain komunikasi visual terdiri dari bagian  unsur-unsur 

seni rupa yang digunakan untuk mewujudkan suatu desain sehingga orang lain 

dapat membaca apa yang dimaksud. 
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Untuk mewujudkan unsur suatu tampilan visual, menurut Kusrianto 

(2007:30-32) ada beberapa unsur yang digunakan meliputi : 

2.1.2.1 Garis (line) 

Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu obyek. Ciri khas garis yaitu terdapatnya arah serta dimensi  

memanjang. Garis dapat tampil dalam bentuk lurus, lengkung, gelombang, zigzag. 

2.1.2.2 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. 

2.1.2.3 Bidang (Field) 

Bidang adalah unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. Ditinjau 

dari bentuknya, bidang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang geometri 

dan bidang non geometri. Bidang geometri adalah bidang yang relatif mudah 

diukur keluasannya sedangkan bidang non-geometri merupakan bidang yang 

relatif sukar diukur keluasannya. Bidang bisa dihadirkan dengan menyusun titik 

maupun garis dalam kepadatan tertentu, dan dapat pula dihadirkan dengan 

mempertemukan potongan hasil goresan satu garis atau lebih. 
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2.1.2.4 Warna (Color) 

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang 

mendukung keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Kesan yang diterima 

oleh mata lebih ditentukan oleh cahaya.  

2.1.2.5 Tekstur (Texture) 

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur dibagi 

menjadi tekstur kasar dan halus, dengan kesan pantul mengkilat dan kusam. 

Ditinjau dari efek tampilannya, tekstur digolongkan menjadi tekstur nyata dan 

tekstur semu. Disebut tekstur nyata bila ada kesamaan antara hasil raba dan 

penglihatan. 

2.1.3  Prinsip –Prinsip Desain Komunikasi Visual 

Prinsip merupakan pegangan, asas, ataupun pedoman. Untuk menciptakan 

desain yang baik perlu diperhatikan masalah komposisi. Komposisi yang 

harmonis dapat diperoleh dengan mengikuti kaidah beberapa prinsip desain. 

Dalam proses desain perlu mengorganisasikan unsur dan prinsip desain sebagai 

patokan atau pedoman, untuk memberikan penilaian terhadap alternatif desain 

yang dibuat supaya dapat menentukan desain yang terbaik. Prinsip - prinsip 

menurut Sunaryo ( 2002:31-41), antara lain sebagai berikut : 

2.1.3.1 Kesatuan (Unity) 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang 

paling mendasar. Kesatuan dapat diperoleh melalui keserasian antara bagian serta 

antara bagian dengan keseluruhan. Bentuk suatu benda akan tampak sempurna 

dengan bagian yang satu dapat menunjang bagian yang lain yang selaras. 
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Kesatuan bukan sekedar kuantitas bagian, melainkan lebih menunjuk pada 

kuantitas hubungan bagian-bagian. 

2.1.3.2 Keserasian (Suitability) 

Keserasian merupakan bentuk kesesuaian antara bagian yang satu dengan 

yang lain yang dipadukan. Ada dua jenis keserasian yaitu keserasian bentuk dan 

fungsi. Keserasian fungsi meliputi penyesuaian antara obyek-obyek yang berbeda 

seperti obyek gambar dan teks. Sedang keserasian bentuk meliputi penyesuaian 

raut, ukuran warna, dan aspek lainnya. Keserasian merupakan prinsip desain yang 

mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu 

keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan 

yang tidak saling bertentangan. 

2.1.3.3 Ritme/irama (Rhythm) 

Irama merupakan pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa secara berulang 

dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan 

gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Irama dapat diperoleh 

melalui perubahan bentuk, pergantian posisi ukuran komponennya serta serta 

gerak garis. Pengulangan tersebut dilakukan dari unsur satu ke unsur yang lainnya 

agar tidak monoton. 

2.1.3.4 Dominasi (Domination) 

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian 

lainnya dalam suatu keseluruhan. Dengan peran yang menonjol pada bagian itu 

maka menjadi pusat perhatian (center of interest) dan merupakan tekanan 

(emphasis), karena itu menjadi bagian yang penting dan yang diutamakan. 
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2.1.3.5 Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan merupakan usaha untuk membandingkan sisi kanan dan 

kiri, atas dan bawah, sebuah karya seni. Dalam menyusun unsur rupa, faktor 

keseimbangan akan sangat menentukan nilai artistiknya dari komposisi yang 

dibuat. Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan 

pengaturan ”bobot” akibat ”gaya berat” dan letak kedudukan bagian-bagian, 

sehingga susunan dalam keadaan seimbang. 

2.1.3.6 Kesebandingan  (Proportion) 

Kesebandingan atau proporsi (proportion), berarti hubungan antar bagian 

atau antara bagian terhadap keseluruhannya. Pengaturan hubungan yang dimaksud 

bertalian dengan ukuran, yakni besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, 

panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. Tujuan pengaturan 

kesebandingan adalah agar dicapai kesesuaian dan keseimbangan, sehingga 

diperoleh kesatuan yang memuaskan. 

2.2  Layout 

 Dalam proses desain membutuhkan pengolahan atau penataan tata letak 

untuk menghasilkan desain yang baik. Layout berperan penting dalam penciptaan 

sebuah desain karena mengolah berbagi unsur - unsur yang berupa bentuk dan 

gambar, tatanan huruf menjadi suatu kesatuan.  

 Menata halaman cetak adalah satu bagian dari kegiatan desain komunikasi 

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

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

kesatuan. 
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 Menurut Surianto Rustan (2009:40), layout merupakan tata letak elemen-

elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung 

konsep ataupun pesan yang dibawanya. Sedangkan me- layout adalah salah satu 

proses atau tahapan kerja dalam desain. Dapat dikatakan desain merupakan 

arsiteknya dan layout sendiri adalah pekerjaannya. Menurut Suhandang 

(2005:102), layout merupakan tata letak semua komponen yang harus ada dalam 

bentuk atau konstruksi iklan yang dikehendaki.  

Definisi layout dalam perkembangannya sangatlah luas dan melebur 

dengan definisi desain itu sendiri, bahwa layout sama sperti mendesain, sehingga 

desain dan layout merupakan hasil dari proses eksploratif manusia itu sendiri. 

Proses tersebut akan memperkarya wawasan seseorang desainer sekaligus 

membuatnya lebih bijaksana dalam berkarya. 

2.2.1 Elemen-Elemen Layout 

Menurut Rustan (2009:23-52), elemen dalam suatu layout yaitu pertama 

menyampaikan informasi dengan lengkap dan tepat, kedua kenyamanan dalam 

membaca, termasuk di dalamnya memudahkan mencari informasi yang 

dibutuhkan, navigasi dan estetika. Untuk membuat layout yang optimal, desainer 

perlu mengetahui peran masing-masing elemen tersebut yang terbagi menjadi tiga, 

antara lain. 

2.2.1.1 Elemen Teks 

 Dalam teks memiliki beberapa elemen yang menjadi bagian dalam teks. 

Elemen  teks terdiri terdiri dari: 
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1) Title 

Suatu artikel biasanya diawali oleh sebuah atau beberapa kata 

singkat yang disebut judul. Judul menggunakan ukuran besar untuk 

menarik perhatian pembaca dan membedakannya dari elemen layout 

yang lainnya. Selain dari ukuran, pemilihan sifat yang tercermin dari 

jenis huruf tersebut juga harus menarik perhatian, karena untuk judul 

segi etetis lebih diprioritaskan. 

2) Deck 

Deck adalah gambaran singkat tentang topik yang dibicarakan 

di bodytext. Letaknya bervariasi tetapi biasanya antara judul dan 

bodytext. Fungsi deck yaitu sebagai pengantar sebelum orang 

membaca bodytext. 

3) Byline 

Berisi nama penulis, kadang disertai dengan jabatan atau 

keterangan singkat lainnya. Byline letaknya sebelum bodytext atau 

dapat diletakkan di akhir naskah. 

4) Bodytext 

Isi/ naskah/ artikel merupakan elemen layout yang paling 

banyak memberikan informasi terhadap topik bacaan tersebut. 

Keberhasilan suatu bodytext ditentukan oleh dukungan judul dan deck 

yang menarik sehingga memancing pembaca untuk meneruskan 

keingintahuannya akan informasi yang lengkap dan gaya penulisan 

yang menarik dari naskah itu sendiri. 
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5) Subtitle 

Subjudul berfungsi sebagai judul segmen-segmen tertentu. 

6) Pull quotes 

Pada awalnya adalah cuplikan perkataan atau tulisan seseorang, 

namun kini sudah mengalami perluasan arti. Pada karya publikasi 

dapat berarti suatu atau lebih kalimat singkat yang mengandung 

informasi penting yang ingin ditekankan. Pull quotes sering kali 

dibuka dan ditutup dengan tanda petik (“), ada yang diberi box agar 

dapat dibedakan keberadaannya dengan elemen layout lainnya. 

7) Caption 

Caption biasanya dicetak dengan ukuran yang kecil dan 

dibedakan gaya atau jenis hurufnya dengan bodytext dan elemen teks 

lainnya. Apabila hanya terdapat satu elemen visual yang harus 

diterangkan, kita hanya memerlukan satu caption sederhana. Namun 

bila lebih dari satu dapat didesain dengan cara: pertama, caption yang 

saling terpisah letaknya dan masing-masing berada didekat elemen 

visualnya. Ada yang disertai dengan tanda panah mengarah pada 

elemen visualnya. Kedua, caption yang dijadikan satu dan merujuk 

kepada elemen visualnya masing-masing dengan cara menggunakan 

petunjuk arah (kiri, kanan, atas, bawah), dengan tanda panah, atau 

angka. 
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8) Callouts 

Pada dasarnya sama seperti caption, kebanyakan callouts 

menyertai elemen visual yang memiliki lebih dari satu keterangan, 

misalnya pada diagram. Callouts biasanya memiliki garis-garis yang 

menghubungkannya dengan bagian-bagian dari elemen visualnya. 

Balloon adalah salah satu bentuk callouts. 

9) Kickers 

Kickers adalah suatu atau beberapa kata pendek yang terletak 

di atas judul, fungsinya untuk memudahkan pembaca menemukan 

topik yang diinginkan dan mengingatkan lokasinya saat membaca 

artikel tersebut. 

10)  Initial Caps 

Huruf awal yang berukuran besar dari kata pertama pada 

paragraf. Karena lebih bersifat estetis, tidak jarang hanya terdapat satu 

inital caps di dalam suatu naskah. Initial caps juga berfungsi sebagai 

peyeimbang komposisi suatu layout. 

11)  Indent 

Baris pertama paragraf menjorok masuk ke dalam. Sedangkan 

hanging indent adalah kebalikannya: baris pertama tetap pada posisi, 

sedangkan baris-baris di bawahnya menjorok masuk ke dalam. 

12)  Lead line 

Beberapa kata pertama atau seluruh kata di baris paling awal 

paragraf, yang dibedakan atribut hurufnya. Atribut yang dibedakan 
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bisa berupa jenis huruf/ style/ ukuran/ letter spacing/ leadingnya. 

Fungsinya sama dengan penanda antar paragraf lainnya agar mudah 

menangkap paragraf berikutnya. 

13)  Space 

Untuk membedakan paragraf yang satu dengan lainnya, antar 

paragraf diberi spasi. 

14)  Header dan footer 

Header adalah area di antara sisi atas kertas dan margin atas. 

Footer adalah area di antara sisi bawah kertas dan margin bawah. 

Header dan footer bisa berisi: running head, catatan kaki, nomor 

halaman dan informasi lainnya. 

15) Running head 

Judul buku, bab/ topik yang sedang dibaca, nama pengarang 

dan informasi lainnya yang berulang-ulang ada pada tiap halaman dan 

posisinya tidak berubah. Terletak pada footer sering kali tetap disebut 

dengan running head, bukan running feet. 

16)  Footnote 

Catatan kaki berisi detail informasi dari sebagian tulisan 

tertentu di dalam naskah. Informasi tersebut bisa berupa referensi, 

rekomendasi bacaan lanjutan. Sesuai dengan namanya, catatan kaki 

letaknya di footer. 
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17)  Page Numbers 

Berfungsi memudahkan pembaca mengingat lokasi artikel. 

Lebih baik lagi disertai dengan daftar isi atau index di halaman depan. 

18)  Jumps 

Untuk artikel panjang atau halaman yang terbatas, terpaksa 

perlu membuat sambungan di halaman lain. Untuk itu diperlukan 

tekssingkat untuk menginformasikannya kepada pembaca. Jumps 

biasanya berbunyi “sambungan dari halaman 1”. Sambungan ini 

disebut dengan Continuation Lines. 

19)  Signature 

Umum dijumpai di flier, brosur, poster, dan lain-lain. Berisi 

alamat, nomor telepon atau orang yang bisa dihubungi atau informasi 

tambahan lainnya. Bila menyangkut sebuah acara, biasanya disertai 

logo penyelenggara, partner dan sponsor.  

20)  Nameplate 

Nama surat kabar, majalah, tabloid. Bisa dibuat dalam ukuran 

besar diletakkan pada bagian atas halaman depan pada surat kabar, 

newsletter, tabloid atau di cover depan majalah. 

21)  Masthead 

Area dalam majalah surat kabar atau majalah yang berisi 

informasi tentang penerbitannya: nama-nama staf, kontributor, cara 

berlangganan, alamat dan logo penerbit. Kebanyakan masthead 

ditempatkan pada halaman keduaatau lebih dan letaknya berdekatan 
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dengan kata pengantar dari redaksi. Gaya dan susunan masthead 

tergantung dari karakter yang dibawa oleh majalah atau surat kabar 

tersebut. Masthead mengalami perluasan arti, orang menyamakan 

dengan sebutan nameplate. 

2.2.1.2 Elemen Visual 

Yang termasuk dalam kelompok elemen visual adalah semua elemen 

bukan teks yang kelihatan dalam suatu layout. Bisa saja dalam suatu layout hanya 

terdapat elemen teks dan tidak ada elemen visualnya. Berikut merupakan elemen 

visual menurut Rustan (2009:53-62) antara lain: 

1) Photo 

Kemampuan untuk memberi kesan dapat dipercaya merupakan 

kekuatan terbesar dalam fotografi pada media periklanan. 

2) Artworks 

Menyajikan informasi yang lebih akurat dan juga bisa 

mengandung pesan yang sangat dalam. Artwork adalah semua jenis 

karya seni bukan fotografi yang dibuat secara manual maupun dengan 

komputer. 

3) Infographics 

Fakta-fakta dan data statitika hasil dari survey dan penelitian 

yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, diagram, bagan, peta. 
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4) Line 

Garis merupakan elemen desain yang dapat menciptakan kesan 

estetis pada karya desain. Pada layout, garis memiliki sifat fungsional 

yang dapat membagi area, penyeimbang berat dan elemen pengikat 

sistem desain agar terjaga kesatuannya. 

5) Square 

Berisi artikel yang bersifat tambahan dari artikel utama. Agar 

terlihat rapi, elemen visual juga dapat diberi kotak. Dengan adanya 

kotak, informasi tambahan baik teks maupun visual dapat dibedakan 

dengan jelas oleh pembaca.  

6) Inzet 

Elemen visual yang kecil dapat ditempatkan di dalam elemen 

visual yang besar. Fungsinya memberi informasi pendukung. 

7) Points 

Suatu daftar yang mempunyai baris berurutan ke bawah, 

biasanya di depan tiap barisnya diberi penanda angka atau poin. 

 

2.2.1.3 Invisible Element 

Menurut Rustan (2009:63-72), elemen yang tergolong sebagai invisible 

elements ini merupakan kerangka yang berfungsi sebagai acuan penempatan 

semua elemen layout lainnya. Invisible element dibagi terdiri dari antara lain: 
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1) Margin 

Margin digunakan sebagai penentu jarak antara pinggir kertas 

dengan ruang yang akan ditempati oleh elemen-elemen layout. Margin 

mencegah agar elemen-elemen layout tidak terlalu jauh ke pinggir 

halaman. 

2) Grid 

Grid adalah alat bantu yang sangat bermanfaat dalam me-

layout. Grid mempermudah menentukan dimana harus meletakkan 

elemen layout dan mempertahankan konsistensi dan kesatuan layout 

terlebih untuk karya desain yang mempunyai beberapa halaman. 

2.3 Promosi 

2.3.1 Pengertian Promosi 

Promosi berasal dari kata bahasa Inggris promote yang berarti 

meningkatkan atau mengembangkan. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan (Tjiptono, 2000:219). 

Senada dengan pendapat tersebut menurut Gitosudarmo (1994:237), 

promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk memengaruhi konsumen agar 

mereka dapat mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan kemudian 

akan memutuskan untuk membeli produk tersebut. 
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Menurut Cahyono (1995:33), promosi adalah setiap bentuk kegiatan 

komunikasi yang digunakan perusahaan (pemasar) untuk memberitahu 

(informasi), membujuk atau mengingatkan orang mengenai produk, jasa, 

bayangan (image), gagasan (idea) atau keterlibatan perusahaan dan masyarakat 

dengan maksud agar orang dapat menerimanya dan melakukan perbuatan sesuai 

keinginan pasar. 

Promosi merupakan salah satu teknik komunikasi yang secara 

penggunaannya atau penyampaiannya menggunakan media seperti: pers, televisi, 

radio, papan nama, poster dan lain-lain yang mempunyai tujuan untuk menarik 

minat audience atau konsumen terhadap hasil produksi suatu perusahaan.  

Berdasarkan dari uraian-uraian tentang promosi di atas dapat ditegaskan 

bahwa promosi adalah suatu bentuk  komunikasi pemasaran yang ditujukan untuk 

membujuk atau mempengaruhi konsumen supaya mengenal produk, jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan agar orang bisa menerimanya serta memutuskan 

untuk membeli produk yang ditawarkan. 

2.3.2  Kegiatan Promosi 

Kegiatan promosi merupakan salah satu cara perusahaan untuk 

meningkatkan volume penjualan suatu produk. Dalam kegiatan promosi 

memerlukan media yang tepat agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai 

target. Setiap alat atau media promosi tersebut memiliki ciri-ciri dan biaya, 

sehingga pemasar harus memahami ciri-ciri promosi yang sesuai denga produk 

yang nantinya akan dipromosikan. Dalam melakukan promosi agar efektif perlu 

dilakukan perencanaan matang yang mencangkup bauran promosi, yaitu 
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kombinasi yang optimal dari berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan 

promosi yang paling efektif. Menurut Cahyono (1995: 34-35) ada empat jenis 

bauran promosi secara rinci yang dijabarkan sebagai berikut: 

2.3.2.1  Iklan (advertensi) 

Iklan (advertensi) adalah cara penyajian cetakan, tulisan, kata-kata, 

gambar-gambar atau menggunakan orang, produk atau jasa yang 

dilakukan suatu lembaga (perusahaan iklan) dengan maksud untuk 

mempengaruhi dan meningkatkan penjualan, meningkatkan pemakaian, 

atau untuk memperoleh suara, dukungan atau pendapat.  

2.3.2.2  Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Penjualan pribadi merupakan alat yang paling efektif pada tahap 

tertentu dalam proses penjualan, khususnya untuk membangun preferensi, 

keyakinan dan tindakan pembeli. Ciri-ciri personal selling: konfrontasi 

langsung dan keakraban. 

2.3.2.3  Promosi Penjualan (Selling Promotion) 

Promosi penjualan adalah aktivitas promosi yang dilakukan untuk 

tujuan peningkatan penjualan baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam periode waktu singkat. Meskipun alat-alat promosi penjualan 

berbeda, namun alat promosi ini pada dasarnya mempunyai tiga ciri 

khusus yaitu: komunikasi, intensif dan undangan untuk aktivitas transaksi 

pada waktu sekarang. 
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2.3.2.4  Publisitas (Public Relation) 

Publisitas adalah pemberian stimulasi dengan pemberian yang 

dilakukan media masa (televisi, surat kabar). Merupakan penyampaian 

promosi yang bersifat non personal dan ditunjukkan kepada masyarakat 

mengenai kegiatan perusahaan dan penjelasan mengenai produk yang 

dihasilkan. Ciri-ciri promosi publisitas: kredibilitas yang tinggi dan tidak 

terlihat sebagai promosi. 

2.4  Media Tercetak 

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara bahasa, media 

berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiah berarti “tengah”, 

“perantara” atau “pengantar”.  Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan 

sebagai saluran, sarana penghubung, perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:985) 

media dapat diartikan sebagai perantara, penghubung, alat (sarana) komunikasi 

seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di 

antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya). 

Media adalah  sarana untuk  menyampaikan pesan  atau informasi  kepada 

publik dengan menggunakan berbagai unsur komunikasi grafis seperti teks, atau 

gambar (Pujiriyanto, 2005:15). 

Tercetak adalah proses cetak dari sebuah desain kemudian ditransferkan 

melalui perangkat cetak atau mesin cetak seperti cap dengan proses menekan atau 

menanransfer pada permukaan media kertas untuk meninggalkan tanda sehingga 
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menghasilkan gambar atau teks dalam jumlah salinan yang banyak 

(http://www.thefreedictionary.com/printed, diakses terakhir 13/05/2017). 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media tercetak 

adalah sarana perantara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi 

dari pembuat pesan kepada publik melalui pesan yang ditransferkan ke dalam 

media cetak, berisi sekumpulan teks atau gambar yang terdapat dalam suatu bahan 

atau acuan cetak ke dalam media cetak dengan menduplikasikan ke bentuk 

lembaran dengan ukuran yang diinginkan sebagai proses  untuk menyalurkan atau 

menyebarluaskan pesan visual maupun verbal yang dapat ditangkap dengan indra 

penglihatan. 

2.4.1 Lingkup Media Tercetak yang Dirancang 

Proses menyampaikan pesan melalui media memerlukan perencanaan 

yang matang melalui analisis setiap masing-masing media. Dalam 

mempromosikan Greenapple Coffee shop jenis media yang nantinya akan 

digunakan adalah media tercetak, yaitu dengan alasan penggunaan media cetak 

dapat menjangkau khalayak yang dituju serta sangat praktis penggunaan dan 

penyebaran medianya.  

Beberapa jenis media promosi tercetak yang dipilih untuk 

mempromosikan Greenapple Coffee shop, adalah sebagai berikut: 

2.4.1.1  Poster 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:1832), poster adalah plakat 

yang dipasang di tempat umum (berupa pengumuman atau iklan). Sedangkan 

menurut Pujirianto (2005:16), poster merupakan  media grafis yang memuat unsur 
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teks dan gambar atau ilustrasi yang dipasang atau ditempel pada dinding. Menurut 

Kusrianto (2007:334), gambar pada selembar kertas yang pada umumnya 

berukuran besar dan pemasangannya ditempel atau dipajang kepada khalayak di 

tempat umum dengan gambar dan atau tulisan yang menonjol. 

 Poster terdiri dari teks dan elemen visual, selain itu ada juga poster yang 

berisi seluruhnya teks atau seluruhnya visual. Poster merupakan media yang 

sangat efektif karena bisa dipasang di tempat-tempat umum. Biasanya poster 

dirancang untuk menarik perhatian sekaligus menyampaikan informasinya dengan 

fungsi untuk memunculkan rasa penasaran dari khalayak sasaran. 

2.4.1.2  Kaos 

Kaos merupakan busana yang sederhana ringan untuk tubuh bagian atas, 

biasanya lengan pendek. Biasanya tanpa kancing dan kerah, dengan leher bulat 

dan lengan pendek. Busana ini bisa dikenakan oleh siapa saja, baik pria dan 

wanita, dan untuk semua kelompok umur, termasuk bayi, remaja dan dewasa 

(http://www.dacostume.com/tag/sejarah-definisi-kaos/).  

2.4.1.3  Leaflet  

Menurut Kusrianto (2007:330), leaflet adalah lembaran kertas cetak yang 

dilipat menjadi dua halaman atau lebih. Karateristik media ini adalah sederhana, 

praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Bentuknya yang hanya dilipat tanpa 

dijilid membuat media ini terlihat praktis. 

2.4.1.4  Board Menu 

Dalam pengertiannya board menu bisa diartikan papan yang berisi daftar 

makanan yang telah dilengkapi dengan harga masing-masing, yang disediakan 
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dan ditampilkan untuk menarik pelanggan serta memberikan nilai terhadap 

sejumlah uang terhadap makanan yang ditawarkan. (Kinton dan Caserani, dikutip 

oleh Sudiara, 2000:1) 

2.4.1.5  Flyer 

Flyer adalah selembaran kertas berukuran kecil yang bertujuan untuk 

mempromosikan sesuatu, hal yang di promosikan pun beragam, mulai dari 

produk, jasa, hingga event. 

Di Indonesia sendiri flyer lebih popular untuk promosi produk atau jasa, 

flyer didesain sebagai media promosi yang praktis yang dapat dibaca dengan 

cepat. Pada umumnya flyer dibagikan secara massal dalam suatu event tertentu 

2.4.1.6  Sticker 

Sticker merupakan bahan promosi yang paling banyak dan sering 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produknya karena 

sifatnya yang sangat fleksibel. Bisa ditempel dimana saja. Sticker kadang-kadang 

memiliki nilai kebanggaan tersendiri bagi pemasangnya (Kusrianto, 2007:334). 
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2.4.1.7  Sign system(neon box) 

Sign system adalah rangkaian representasi visual dan symbol grafik yang 

bertujuan sebagai media interaksi manusia dengan ruang publik. Dalam 

pengertian lainnya, sign system juga sebagai petunjuk bagi mereka yang 

membutuhkannya, (Guntur Susiyo, 2013, syirastudio.blogspot.co.id/2013/09/sign-

system_15.html, diakses terakhir pada 22/05/2017), dan disini sign system yang 

dibuat adalah neon box, neon box adalah promosi iklan dengan menggunakan 

media flexy backlite digital printing, cutting sticker, acrylic. 

Neon box dibuat lebih menarik karena pada malam hari media ini menyala 

secara keseluruhan untuk menerangi visualisasi brand yang tertera. 

(https://plangnama.com/pengertian-neon-box/diakses terakhir 21 Agustus 2017, 

22.45 WIB ) 

2.5 Strategi Promosi Greenapple Coffee shop Melalui Media Tercetak  

 Greenapple coffee shop memiliki konsep pengunjung dapat melihat 

pembuatan minuman kopi bahkan pengunjung boleh belajar membuat sendiri 

kopinya . Konsep tersebut menjadi keunikan serta ciri khas yang memberikan 

daya tarik tersendiri selain menu sajian yang disajikan. Jika dilihat dari potensi 

yang ada hal inilah yang menjadi dasar strategi untuk mempromosikan. 

Media yang digunakan dalam mempromosikan Greenapple coffee shop 

nantinya adalah melalui media promosi tercetak yang bertujuan agar promosi ini 

sampai kepada target audiens. Promosi dilakukan agar memperoleh kemudahan 

dalam penyebaran media promosi itu tersebut sehingga masyarakat diluar 
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Semarang dapat mengenal dan tertarik untuk datang mengunjungi Greenapple 

coffee shop. 

Dalam proses promosi supaya berjalan dengan lancar dan sampai pada 

target sasaran, maka diperlukan adanya sebuah strategi dalam mendistribusikan 

media promosi yang dibuat dengan menempatkan beberapa media promosi 

tersebut di tempat-tempat yang dianggap strategis agar Greenapple coffee shop 

lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pemyebaran media promosi nantinya akan 

dilakukan oleh pihak Greenapple coffee shop adalah dengan cara pemasangan 

poster ditempat-tempat strategis seperti di pertigaan atau perempatan jalan-jalan 

utama kota Semarang, poster pun memiliki keunggulan seperti lebih tahan lama 

dan orang akan bisa lebih lama dalam membaca dan memahami pesan yang ingin 

disampaikan, media poster ini terkesan lebih fleksibel dan mudah ditemui 

sehingga siapapun yang lewat dapat melihat, membaca dan mengamatinya. Selain 

itu ukurannya juga cukup besar sehingga dapat memuat foto dengan maksimal. 

Selain menggunakan poster strategi promosi juga bisa menggunakan leaflet yang 

dapat ditempatkan di meja-meja maupun rak yang terdapat di Greenapple coffee 

shop sehingga dapat digunakan sebgai informasi tentang Greenapple coffee shop. 

Serta dapat bekerja sama dengan hotel atau restoran yang ada di Kota Semarang 

sebagai proses penyebarannya dengan meletakan di bagian resepsionis hotel atau 

kasir restoran. Leaflet juga bisa langsung dibagikan kepada audiens di Jalan 

Pahlawan kota Semarang yang merupakan tempat bersantai warga Semarang. 

Untuk mempromosikan Greenapple coffee shop pembuatan neon box dapat 

dilakukan hingga bisa dipasang di depan Greenapple coffee shop sendiri yang 
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lokasinya memang dekat dengan jalan raya utama. Jika dibutuhkan promosi yang 

cepat dan mudah flyer bisa menjadi pilihan karena sifatnya flyer mudah untuk 

disebarkan dengan cara dilempar ke udara dan dapat dengan singkat terbaca, dan 

flyer dapat disebarkan bersamaan dengan sticker di jalan pemuda kota Semarang. 

Masalah seperti ketidaktahuanya pelanggan pada harga-harga menu di Greenapple 

coffee shop dapat diatasi dengan dibuatnya board menu yang berisi informasi 

harga  menu-menu Greenapple coffee shop, perancangan kaos Greenapple coffee 

shop diperlukan agar saat Greenapple coffee shop masuk ke acara-acara kampus 

atau sekolah Greenapple coffee shop dapat menggunakan kaos tersebut agar 

mudah dikenali. 

2.6 Profil Greenapple Coffee shop 

 Greenapple coffee shop adalah sebuah kedai kopi yang sederhana yang 

memanfaatkan sebuah ruko di pinggir jalan. Greenapple coffee shop beralamat di 

Jl. Banaran Raya, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Bapak Pete adalah 

pemilik dari Greenapple coffee shop. Saat ini Greenapple coffee shop memiliki 

tiga orang karyawan yaitu satu barista, dua orang pramusaji yang bertugas 

bergantian. Greenapple coffee shop menawarkan suasana kekeluargaan yang 

nyaman untuk bercengkerama dengan teman, sahabat, atau kerabat, atau sebagai 

alternatif tempat rehat melepas kepenatan kerja atau kuliah,  sesuai dengan waktu 

yang tersedia. Sementara ini Greenapple coffee shop belum menyediakan saluran 

internet dan TV Greenapple coffee shop sementara ini hanya menyediakan 

majalah-majalah dan olahraga pemainan seperti kartu dan catur, pengujung juga 

akan dimanjakan dengan musik-musik lembut yang menemani dari audio system 



33 
 

 

yang tersedia. Tempat duduk yang disediakan  berupa kursi dari kayu yang 

memungkinkan bisa duduk dengan nyaman (lihat gambar2.1 ). 

Sejauh ini Greenapple coffee shop hanya menggunakan biji-biji kopi 

pilihan untuk meracik minuman kopi yang dibuat oleh barista. Biji kopi yang 

dipakai yaitu biji kopi yang dipilih sendiri oleh Greenapple coffee shop dengan 

cara datang ke kebun-kebun petani kopi lokal di Indonesia (lihat gambar 2.3). Biji 

kopi dibeli dari petani, atau pedagang pengepul, disimpan, disangrai, dan digiling 

sediri secara manual di hadapan pelanggan secara langsung (lihat gambar 2.2 & 

gambar 2.4).   Greenapple coffee shop menawarkan beragai macam olahan menu 

kopi (lihat gambar 2.5) dan minuman selain kopi. Menu minuman yang disajikan 

merupakan racikan sendiri diantaranya yaitu minuman cokelat, oreo, Sparkling 

dan tropical fresh dan lain sebagainya. Greenapple coffee shop buka mulai pukul 

17.00 WIB sampai 01.00 WIB namun untuk pemesanan dilayani sampai pukul 

00.00 WIB saja. 

 
Gambar 2.1 Greenapple Coffee Shop 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 
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Gambar 2.2 Biji Kopi Yang Bisa Dipilih Sendiri 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

 

 

Gambar 2.3 Kopi Lokal 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 
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Gambar 2.4 Proses Pembuatan Dapat Dilihat Pelanggan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Kopi Vietnam Drip 

Salah Satu Menu Greenapple Coffee shop 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Proyek Studi yang berjudul Perancangan Media Promosi Tercetak Greenapple 

coffee shop telah menghasilkan karya media promosi tercetak berupa,  poster, 

leaflet, flyer, sticker, board menu, kaos dan neon box. Pembuatan karya media 

promosi berfungsi untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang 

Greenapple coffe shop sehingga dapat memberikan informasi dan mempengaruhi 

konsumen untuk datang ke Greenapple coffee shop. 

Pada perancangan poster dibuat dengan gaya fotografi dan penggabungan teks 

dengan dominan menggunakan warna cokelat muda. Dengan pemilihan font 

dengan tingkat keterbacaan yang mudah dan kontras. Foto peralatan yang 

digunakan dalam pembuatan kopi, suasana bar menjadi sajian utama. Pesan yang 

disampaikan bersifat informatif. 

Pada peracangan leaflet dibuat dengan gaya desain minimalis dan dominan 

menggunakan warna yang bernuansa gelap, menggunakan warna hitam. 

Pemilihan font dengan tingkat keterbacaan yang mudah dan kontras. Foto aktifitas 

proses pembuatan kopi di Greenapple coffee shop, suasana coffee shop, sajian dan 

harga menu minuman menjadi karakter utama. Pesan yang disampaikan bersifat 

informatif. 

Pada peracangan flyer dibuat dengan gaya desain minimalis dan dominan 

menggunakan warna yang bernuansa gelap, menggunakan warna abu-abu dan 

hitam. Pemilihan font dengan tingkat keterbacaan yang mudah dan kontras. 
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Penggunaan foto suasana Greenapple tamapk dari dalam, suasana Greenapple 

menjadi karakter utama untuk menarik perhatian. Pesan yang disampaikan bersifat 

informatif tentang waktu dan promosi Greenapple coffee shop. 

Pada perancangan sticker, kaos dan neon box dibuat dengan efek minimalis, 

dibuat hanya dengan penggabungan antara gambar dan media promosinya. 

Pembuatan karya ini menggunakan bantuan software Adobe Phothosop CS6 

dan Corel Draw X5. Diharapkan nantinya penyebaran karya ini masyarakat atau 

masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang Greenapple 

coffee shop sehingga bisa meningkatkan kunjungan ke Greenapple. Dengan 

dibuatnya proyek studi ini telah menjawab tujuan dibuatnya proyek studi ini yaitu 

bertujuan untuk menghasilkan rancangan media tercetak berupa desain poster, 

kaos, leaflet, sticker, board menu, flyer dan sign system (neon box)  sebagai media 

promosi Greenapple coffee shop. Bagi Greenapple coffee shop, diharapkan karya 

yang dibuat dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai media promosi sekaligus 

sebagai pedoman pengunjung yang menginfokan tentang Greenapple coffee shop 

dengan jelas. Bagi masyarakat, karya Proyek Studi ini dapat membantu dalam 

memperolehkan informasi mengenai Greenapple coffee shop. 

5.2  Saran 

 Bagi Greenapple coffee shop diharapkan perancangan media promosi ini 

dapat direalisasikan, selain untuk media promosi dapat memberikan informasi 

kepada konsumen secara langsung tentang menu yang disajikaan di Greenapple 

coffee shop. 
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 Bagi mahasiswa desain komunikasi visual khususnya dapat memperoleh 

referensi dan literatur mengenai media promosi. Setidaknya dengan adanya 

proyek studi ini dapat memberikan gambaran mengenai perancangan media 

promosi dan menjadi salah satu pendorong sebagai bahan referensi bagi 

penciptaan dan pengembangan karya-karya desain komunikasi visual berikutnya 

khususnya dalam media promosi bidang sajian minuman terutama kopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anitah, Sri. 2008. Media Pemelajaran Modul PLPG. Surakarta : Panitia 

Sertifikasi Guru Rayon 13 Surakarta. 

Cahyono, Bambang Tri. 1995. Strategi Promosi. Jakarta: Badan Penerbit 

IPWI. 

Departemen Pedidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakarta : Balai Pustaka. 

Kusrianto, Adi. 2007. Pengantar Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta: 

ANDI. 

Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Milenium. Jakarta: 

Prenhallindo. 

Poerwadarminta, S. Wiji. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka. 

Rustan, Surianto. 2009. Lay Out Dasar dan Penerapannya. Jakarta: PT 

Gramedia. 

Sachari, Agus.1986. Paradigma Desain Indonesia. Jakarta: CV Rajawali. 

Shimp, Terence A. 2000. Periklanan Promosi. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Suhandang, Kustadi. 2005. Periklanan; Manajemen, Kiat dan Strategi. 

Bandung: Penerbit Nuansa. 

Sunaryo, Aryo. 2002. Nirmana I. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Suwantoro, Gamal. 2005. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset. 



94 
 

 

Suyanto, M. 2006. Strategi Perancangan Iklan Outdoor Kelas Dunia. 

Yogjakarta: Andi  

Tjiptono, Fandi. 2000. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset 

http://www.dacostume.com/tag/sejarah-definisi-kaos/. (diakses pada tanggal 

28 Maret  2017, 18:15 WIB) 

http://tabloidbo.com (diakses pada tanggal 5 februari 2017, 17.00 WIB) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi_kopi_di_Indonesia (diakses pada 

tanggal 18 februari 2017, 21.05 WIB) 

http://www.thefreedictionary.com/printed (diakses terakhir 13 Juni 2017, 

23.15 WIB ) 

https://majalah.ottencoffee.co.id/10-tren-kopi-terpopuler-untuk-para-coffee-

geek/ (diakses terakhir 19 Agustus 2017, 22.45 WIB ) 

https://plangnama.com/pengertian-neon-box/ (diakses terakhir 21 Agustus 

2017, 22.45 WIB ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 


