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SARI 
 

Rendy Arkadia. 2017. “Perancangan Ulang Identitas Visual dan Aplikasinya 
pada Media Promosi UMKM Smile Pizza di Semarang. Tugas Akhir, Jurusan 

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

1 Rahina Nugrahani, S.Sn, M.Ds., Pembimbing 2 Gunadi, S.Pd, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Perancangan Ulang Identitas Visual, Media Promosi, Smile 
Pizza di Semarang. 
 

Smile Pizza adalah sebuah usaha rumahan yang menjajakan berbagai 

varian pizza dan menu pendamping lainnya. Dalam persaingan di dunia bisnis 

semakin hari semakin ketat, hal tersebut dapat diamati melalui banyaknya usaha 

baru yang terus bermunculan. Banyaknya pelaku usaha yang berlomba-lomba 

melakukan berbagai cara agar produknya dikenal masyarakat, membuat pelaku 

usaha memikirkan strategi kreatif untuk membuat produknya dilirik oleh calon 

konsumen. Smile Pizza memerlukan strategi yang efektif untuk memperkenalkan 

produknya pada khalayak. Diperlukan identitas visual yang kuat yang mampu 

untuk mengkomunikasikan produk Smile Pizza kepada konsumen sekaligus untuk 

menguatkan merek. Tujuan tugas akhir ini adalah menghasilkan rancangan ulang 

identitas visual dan aplikasinya pada media promosi berupa brosur, packaging, 

website, flag chain, merchandise, daftar menu, stationary set, dan booth untuk 

meningkatkan citra UMKM Smile Pizza Semarang. 

Perancangan ulang identitas visual dan aplikasinya pada media promosi ini 

melalui tahap proses berkarya dengan urutan proses preliminary yang meliputi 

riset, analisis SWOT, penetapan tujuan, strategi perancangan, strategi media. 

Proses pra produksi meliputi, pencarian referensi logo, penentuan konsep. 

Produksi meliputi, alternative manual sketch, alternatif vektorisasi logo, final 

logo, pengaplikasian identitas visual pada media promosi, konsultasi dosbing dan 

persetujuan klien, final art. Penyajian karya meliputi, pencetakan, pameran.  

Pada pembuatan identitas visual dilakukan analisis karya untuk 

menghasilkan rancangan identitas visual yang baik. Analisis karya tersebut 

meliputi beberapa aspek antara lain, aspek teknis, aspek estetis, dan aspek 

komunikasi. 

Dengan dirancang ulangnya identitas visual dan diaplikasikan pada media 

promosi dalam meningkatkan citra Smile Pizza di mata khalayak luas. Selain itu 

agar produk yang dihasilkan oleh Smile Pizza memiliki ciri khas tersendiri di 

mata konsumen dalam menghadapi persaingan dalam dunia usaha.  

 

 

 



viii 

  

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL………………………………………………………... 

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ 

PERNYATAAN............................................................................................. 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN................................................................. 

PRAKATA...................................................................................................... 

SARI................................................................................................................. 

DAFTAR ISI………………………………………………………………... 

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….. 

BAB  1  PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Tema............................................................................ 

1.2 Alasan Jenis Pemilihan Karya.................................................................. 

1.3 Analisis Kebutuhan ( Analisis SWOT )…………....…………………… 

1.4 Tujuan....................................................................................................... 

1.5 Manfaat……………………………………………...………………….. 

1.5.1 Bagi Penulis…………………………………...………………… 

1.5.2 Bagi Lembaga Jurusan Seni Rupa................................................. 

1.5.3 Bagi Perusahaan............................................................................. 

BAB  2  LANDASAN KONSEPTUAL 

2.1 Identitas Visual.......................................................................................... 

2.1.1 Pengertian Identitas Visual........................................................................ 

I 

ii 

iii 

iv 

v 

vii 

viii 

 

 

1 

3 

4 

7 

7 

7 

7 

7 

 

8 

8 



ix 

  

2.1.2 Logo Sebagai Bagian Dari Identitas Visual............................................... 

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Logo............................................................................ 

2.1.4 Unsur Logo................................................................................................ 

2.1.5 Prinsip Logo............................................................................................... 

2.2 Promosi...................................................................................................... 

2.2.1 Pengertian Promosi.................................................................................... 

2.2.2 Fungsi Promosi.......................................................................................... 

2.2.3 Tujuan Promosi.......................................................................................... 

2.2.4 Media Promosi........................................................................................... 

2.2.5 Bauran Promosi.......................................................................................... 

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)............................................ 

2.3.1 Pengertian UMKM……………………………………………......……... 

2.3.2 Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah....................................................... 

2.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia.............................................. 

BAB  3 METODE BERKARYA 

3.1 Media Berkarya.......................................................................................... 

3.1.1 Alat............................................................................................................. 

3.1.2 Bahan.......................................................................................................... 

3.1.3 Teknik Berkarya......................................................................................... 

3.2 Proses Berkarya.......................................................................................... 

3.2.1 Proses Preliminary...................................................................................... 

3.2.1.1 Riset................................................................................................ 

3.2.1.2 Analisis Kebutuhan SWOT............................................................ 

9 

10 

11 

14 

16 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

23 

25 

 

27 

27 

28 

29 

30 

31 

31 

35 



x 

  

3.2.1.3 Penetapan Tujuan........................................................................... 

3.2.1.4 Strategi Perancangan...................................................................... 

3.2.2 Proses Praproduksi..................................................................................... 

3.2.2.1 Pencarian Referensi Logo.............................................................. 

3.2.2.2 Penentuan Konsep.......................................................................... 

3.2.3 Praproduksi................................................................................................ 

3.2.3.1 Proses Pembuatan Sketsa............................................................... 

3.2.3.2 Vektorisasi Alternatif Logo........................................................... 

3.2.3.3 Final Logo...................................................................................... 

3.2.3.4 Pengaplikasian pada Media Promosi.............................................. 

3.2.3.5 Konsultasi Dosen Pembimbing dan Persetujuan Klien.................. 

3.2.3.6 Final Art......................................................................................... 

3.2.4 Penyajian Karya.......................................................................................... 

3.2.4.1 Pencetakan...................................................................................... 

3.2.4.2 Pameran.......................................................................................... 

BAB  4 ANALISIS KARYA 

4.1 Logo............................................................................................................... 

4.1.1 Alternatif Logo 1......................................................................................... 

4.1.2 Alternatif Logo 2......................................................................................... 

4.1.3 Alternatif Logo 3......................................................................................... 

4.1.4 Logo Akhir.................................................................................................. 

4.1.4.1 Spesifikasi Karya............................................................................. 

4.1.4.2 Proses Pembentukan........................................................................ 

36 

36 

37 

37 

38 

38 

38 

39 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

 

42 

42 

43 

43 

44 

44 

45 



xi 

  

4.1.4.3 Desain Logo dalam Format Positif dan Negatif.............................. 

4.1.4.4 Variasi Ukuran Logo....................................................................... 

4.1.4.5 Acuan Warna................................................................................... 

4.1.4.6 Deskripsi Karya............................................................................... 

4.1.4.7 Analisis Karya................................................................................. 

4.1.4.7.1 Aspek Teknis................................................................. 

4.1.4.7.2 Aspek Estetis................................................................. 

4.1.4.7.3 Aspek Komunikasi......................................................... 

4.2 Packaging....................................................................................................... 

4.2.1 Spesifikasi Karya......................................................................................... 

4.2.2 Deskripsi Karya............................................................................................ 

4.2.3 Analisis Karya.............................................................................................. 

4.2.3.1 Aspek Teknis................................................................................. 

4.2.3.1.1 Packaging Besar............................................................. 

4.2.3.1.2 Packaging Kecil............................................................. 

4.2.3.2 Aspek Estetis................................................................................ 

4.2.3.3 Aspek Komunikasi........................................................................ 

4.3 Brosur.............................................................................................................. 

4.3.1 Spesifikasi Karya......................................................................................... 

4.3.2 Deskripsi Karya........................................................................................... 

4.3.3 Analisis Karya............................................................................................. 

4.3.3.1 Aspek Teknis................................................................................ 

4.3.3.2 Aspek Estetis................................................................................ 

45 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

54 

55 

56 

57 

58 

58 

58 

58 

59 



xii 

  

4.3.3.3 Aspek Komunikasi....................................................................... 

4.4 Poster............................................................................................................. 

4.4.1 Spesifikasi Karya........................................................................................ 

4.4.2 Deskripsi Karya.......................................................................................... 

4.4.3 Analisis Karya............................................................................................. 

4.4.3.1 Aspek Teknis................................................................................ 

4.4.3.2 Aspek Estetis................................................................................ 

4.4.3.3 Aspek Komunikasi....................................................................... 

4.5 Buku Menu.................................................................................................... 

4.5.1 Spesifikasi Karya........................................................................................ 

4.5.2 Deskripsi Karya........................................................................................... 

4.5.3 Analisis Karya............................................................................................. 

4.5.3.1 Aspek Teknis................................................................................ 

4.5.3.2 Aspek Estetis................................................................................. 

4.5.3.3 Aspek Komunikasi........................................................................ 

4.6 Buku Nota....................................................................................................... 

4.6.1 Spesifikasi Karya......................................................................................... 

4.6.2 Deskripsi Karya............................................................................................ 

4.6.3 Analisis Karya.............................................................................................. 

4.6.3.1 Aspek Teknis................................................................................. 

4.6.3.2 Aspek Estetis................................................................................. 

4.6.3.3 Aspek Komunikasi........................................................................ 

4.7 Kartu Nama.................................................................................................... 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

70 



xiii 

  

4.7.1 Spesifikasi Karya......................................................................................... 

4.7.2 Deskripsi Karya........................................................................................... 

4.7.3 Analisis Karya.............................................................................................. 

4.7.3.1 Aspek Teknis................................................................................ 

4.7.3.2 Aspek Estetis................................................................................ 

4.7.3.3 Aspek Komunikasi........................................................................ 

4.8 Flag Chain...................................................................................................... 

4.8.1 Spesifikasi Karya......................................................................................... 

4.8.2 Deskripsi Karya............................................................................................ 

4.8.3 Analisis Karya.............................................................................................. 

4.8.3.1  Aspek Teknis................................................................................ 

4.8.3.2 Aspek Estetis................................................................................. 

4.8.3.3 Aspek Komunikasi........................................................................ 

4.9 Booth............................................................................................................... 

4.9.1 Spesifikasi Karya......................................................................................... 

4.9.2 Deskripsi Karya............................................................................................ 

4.9.3 Analisis Karya.............................................................................................. 

4.9.3.1 Aspek Teknis................................................................................. 

4.9.3.2 Aspek Estetis................................................................................. 

4.9.3.3 Aspek Komunikasi........................................................................ 

4.10 Merchandise.............................................................................................. 

4.10.1 Gantungan Kunci...................................................................................... 

4.10.1.1 Spesifikasi Karya......................................................................... 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

74

75 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

79 

79 

79 

79 



xiv 

  

4.10.1.2 Deskripsi Karya........................................................................... 

4.10.1.3 Analisis Karya............................................................................. 

4.10.1.3.1 Aspek Teknis.................................................................. 

4.10.1.3.2 Aspek Estetis................................................................. 

4.10.1.3.3 Aspek Komunikasi......................................................... 

4.10.2 Pin............................................................................................................. 

4.10.2.1 Spesifikasi Karya......................................................................... 

4.10.2.2 Deskripsi Karya........................................................................... 

4.10.2.3 Analisis Karya............................................................................. 

4.10.2.3.1 Aspek Teknis.................................................................. 

4.10.2.3.2 Aspek Estetis.................................................................. 

4.10.2.3.3 Aspek Komunikasi......................................................... 

4.10.3 Kaos.......................................................................................................... 

4.10.3.1 Spesifikasi Karya......................................................................... 

4.10.3.2 Deskripsi Karya........................................................................... 

4.10.3.3 Analisis Karya............................................................................. 

4.10.3.3.1 Aspek Teknis.................................................................. 

4.10.3.3.2 Aspek Estetis.................................................................. 

4.10.3.3.3 Aspek Komunikasi......................................................... 

4.10.4 Mug........................................................................................................... 

4.10.4.1 Spesifikasi Karya......................................................................... 

4.10.4.2 Deskripsi Karya........................................................................... 

4.10.4.3 Analisis Karya............................................................................. 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

85 

85 

85 

85 



xv 

  

4.10.4.3.1 Aspek Teknis.................................................................. 

4.10.4.3.2 Aspek Estetis.................................................................. 

4.10.4.3.3 Aspek Komunikasi......................................................... 

4.11 Website..................................................................................................... 

4.11.1 Spesifikasi Karya...................................................................................... 

4.11.2 Deskripsi Karya........................................................................................ 

4.11.3 Analisis Karya.......................................................................................... 

4.11.3.1 Aspek Teknis.............................................................................. 

4.11.3.2 Aspek Estetis............................................................................... 

4.11.3.3 Aspek Komunikasi...................................................................... 

BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan..................................................................................................... 

5.2 Saran................................................................................................................ 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………… 

LAMPIRAN....................................................................................................... 

 

85 

86 

86 

87 

88 

88 

88 

88 

89 

89 

 

90 

91 

92 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

  

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 3.1. Varian Smile Pizza…………………………………………….. 

Gambar 3.2. Macam – Macam Pizza di Smile Pizza ……………………….. 

Gambar 3.3. Varian Pizza Smile Crust……………………………………… 

Gambar 3.4. Tempat Usaha Smile Pizza..…………………………………… 

Gambar 3.5. Sketsa Logo Smile Pizza…………………………………......... 

Gambar 3.6. Alternatif Logo Smile Pizza…………………………................ 

Gambar 3.7. Logo Smile Pizza Final………………………………………… 

Gambar 4.1. Logo Lama Smile Pizza………………………………………... 

Gambar 4.2. Alternatif Logo 1………………………………………………. 

Gambar 4.3. Alternatif Logo 2………………………………………………. 

Gambar 4.4. Alternatif Logo 3………………………………………………. 

Gambar 4.5. Logo Akhir Smile Pizza……………………………………….. 

Gambar 4.6. Bagan Pembentukan Logo Smile Pizza……………………….. 

Gambar 4.7. Logo Dalam Format Positif dan Negatif………………………. 

Gambar 4.8. Varian Ukuran Logo…………………………………………… 

Gambar 4.9. Struktur Logo pada logo Baru Smile Pizza……………………. 

Gambar 4.10. Packaging Besar Smile Pizza………………………………… 

Gambar 4.11. Packaging Kecil Smile Pizza…………………………………. 

Gambar 4.12. Pola Packaging Smile Pizza Bagian Atas……………………. 

Gambar 4.13. Pola Alas Packaging Smile Pizza Bagian Dalam…………….. 

33 

34 

34 

35 

39 

39 

40 

42 

42 

43 

43 

44 

45 

45 

46 

48 

50 

50 

52 

53 



xvii 

  

Gambar 4.14. Pola Alas Packaging Smile Pizza Bagian Luar………………. 

Gambar 4.15. Packaging Kecil Smile Pizza Bagian Atas…………………… 

Gambar 4.16. Packaging Kecil Smile Pizza Bagian Alas…………………… 

Gambar 4.17. Brosur Smile Pizza…………………………………………… 

Gambar 4.18. Pola Brosur Smile Pizza Depan………………………………. 

Gambar 4.19. Pola Brosur Smile Pizza Belakang…………………………… 

Gambar 4.20. Poster Smile Pizza……………………………………………. 

Gambar 4.21. Buku Menu Smile Pizza……………………………………… 

Gambar 4.22. Buku Menu Smile Pizza Halaman Cover……..……………… 

Gambar 4.24. Buku Menu Smile Pizza Halaman 1 dan 2…………………… 

Gambar 4.25. Buku Menu Smile Pizza Halaman 3 dan 4…………………… 

Gambar 4.26. Buku Nota Smile Pizza……………………………………….. 

Gambar 4.27. Visual Hierarki pada Halaman Nota………………………….. 

Gambar 4.28. Kartu Nama Bagian Depan dan Belakang……………………. 

Gambar 4.29. Bentu Flag Chain Smile Pizza……………………………….. 

Gambar 4.30. Visual Hierarki Pada Flag Chain Pertama…………………… 

Gambar 4.31. Visual Hierarki Pada Flag Chain Kedua…………………….. 

Gambar 4.32. Desain Booth ampak Perspektif………………………………. 

Gambar 4.33. Desain Booth ampak Depan………………………………….. 

Gambar 4.34. Desain Booth ampak Samping………………………………... 

Gambar 4.35. Desain Booth ampak Belakang………………………………. 

Gambar 4.36. Merchandise Pada Smile Pizza……………………………….. 

Gambar 4.37. Desain Kaos Merchandise Smile Pizza………………………. 

53 

54 

55 

57 

60 

60 

61 

63 

66 

66 

66 

67 

69 

70 

72 

74 

75 

76 

77 

78 

78 

79 

83 



xviii 

  

Gambar 4.38. Desain Mug Merchandise Smile Pizza……………………….. 

Gambar 4.39. Tampilan Halaman Website 1………………………………... 

Gambar 4.40. Tampilan Halaman Website 2………………………………... 

 

85 

87 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Alasan Pemilihan Tema 

 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan industri usaha 

yang berskala terbatas dan mempunyai peran cukup besar dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Terlihat kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Sebagai usaha yang berkembang 

tentunya UMKM memiliki berbagai macam persoalan salah satunya adalah media 

promosi yang digunakan untuk memasarkan produk yang akan di jual. 

 Salah satu UMKM di Semarang adalah Smile Pizza yang merupakan 

usaha kuliner Pizza khas Italia. Pizza adalah makanan khas dari Negara Italia, 

namun dengan perkembangan zaman pizza sekarang sudah dikenal di berbagai 

dunia termasuk Indonesia. Pizza adalah roti yang dipipihkan sehingga membentuk 

bundar kemudian dipanggang di oven, dan menggunakan saus tomat serta keju 

sebagai pelengkap. Dengan berkembangnya pizza dan meningkatnya minat 

masyarakat Indonesia, pada makanan ini menjadi salah satu faktor berdirinya 

UMKM Smile Pizza. 

 Smile Pizza berdiri sejak bulan Maret 2015. Sebagai usaha rumahan yang 

menjajakan berbagai varian pizza dan menu pendamping lainnya. Usaha ini 

didirikan oleh Bapak Dipta selaku pemilik. Smile Pizza memiliki 3 cabang lain 

selain di kota Semarang yaitu di Solo, Salatiga dan Surabaya. Selain melalui 

kedai, pemasaran Smile Pizza juga melayani delivery order. Namun berdasarkan 
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wawancara yang dilakukan, omset penjualan paling tinggi diperoleh melalui 

delivery order. Kedai Smile Pizza yang berlokasi di jalan Puspowarno no. 7 masih 

sepi dan belum banyak diketahui. Selama ini, usaha milik Bapak Dipta hanya 

mengandalkan promosi lewat instagram dan broadcast massage, hal ini membuat 

Smile Pizza hanya dikenal oleh konsumen terbatas dan tidak dikenal oleh 

masyarakat umum khususnya di kota Semarang. 

Dewasa ini persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Hal tersebut dapat 

diamati melalui banyaknya usaha baru yang terus bermunculan. Banyaknya 

pelaku usaha yang berlomba-lomba melakukan berbagai cara agar produknya 

dikenal masyarakat, membuat pelaku usaha baru memikirkan strategi kreatif 

untuk membuat produknya dilirik oleh calon konsumen. Sebagai salah satu usaha 

baru yang sedang berkembang, Smile Pizza memerlukan strategi yang efektif 

untuk memperkenalkan produknya pada khalayak. Diperlukan identitas visual 

yang kuat yang mampu untuk mengkomunikasikan produk Smile Pizza kepada 

konsumen sekaligus untuk menguatkan merek. Berdasarkan keterangan pemilik 

usaha selama ini, identitas visual yang diaplikasikan pada media promosi kurang 

konsisten sehingga dengan perancangan ulang identitas visual akan membangun 

brand baru dan mengaplikasikan pada media promosi yang terpadu dan efektif. 

Sebagai sebuah usaha yang berkembang pada umumnya logo yang 

awalnya diciptakan untuk mencerminkan nilai-nilai suatu usaha kurang mewakili, 

sehingga perancangan ulang logo dilakukan untuk menyegarkan identitas usaha 

agar secara akurat dapat mengkomunikasikan kepada konsumen. Kemiripan logo 

Smile Pizza yang terlihat dari jenis teks yang digunakan akan menghilangkan 
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keunikan sehingga perancangan ulang diperlukan untuk tampil beda sekaligus 

kepercayaan dari konsumen. 

1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

 Identitas visual merupakan gambaran suatu produk untuk membedakan 

dengan produk lainnya. Identitas visual akan mengantarkan produk kepada 

konsumen dan bertugas untuk mengkomunikasikan kepada konsumen agar dapat 

lebih dikenal. Identitas visual dapat berupa logo gambar atau logo tipografi, 

warna, dan packaging, semuanya itu akan menjadi sebuah identitas suatu usaha 

dan diingat ketika dilihat oleh konsumen. Identitas visual yang dibuat dengan 

konsep menarik dan penerapannya dilakukan secara konsisten akan mendorong 

terbentuknya identitas merek yang kuat. Melalui identitas visual, produsen 

mampu menyampaikan pesan sekaligus membangun citra perusahaan kepada 

audiens. 

 Selain dengan identitas visual, agar dapat dikenal masyarakat sebuah 

produk juga memerlukan strategi pemasaran terpadu melalui sebuah media 

promosi berupa periklanan yang didukung dengan alat komunikasi lainnya. 

Melalui pemasaran secara terpadu diharapkan untuk memperkuat posisi Smile 

Pizza dalam melakukan penjualan. 

Atas permintaan dari pemilik usaha Smile Pizza, perancangan ulang identitas 

visual dan aplikasinya pada media promosi secara terpadu dibutuhkan untuk 

menguatkan posisi usaha Smile Pizza sebagai salah satu produsen pizza di kota 

Semarang dan memperkenalkan kepada masyarakat mengenai produknya secara 
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luas dan menyeluruh. Tentunya strategi pemasaran yang tepat sasaran disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuan UMKM itu sendiri. 

1.3 Analisis Kebutuhan ( Analisis SWOT) 

Agar dapat mengetahui kebutuhan media promosi dari UMKM Smile Pizza, 

maka diperlukan analisis kebutuhan berupa analisis SWOT untuk mengetahui 

media promosi apa saja yang nantinya diperlukan. Berikut analisis SWOT dari 

UMKM Smile Pizza: 
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Berdasarkan analisis SWOT di atas maka dapat dirumuskan kebutuhan 

yang diperlukan UMKM Smile Pizza untuk lebih mengenalkan usahanya pada 

konsumen khususnya di kota Semarang. Pembuatan identitas visual yang lebih 

menarik digunakan agar dapat dikenal konsumen lebih mudah, penambahan 

media promosi yaitu kartu nama, stationery, poster, brosur, website, packaging, 

merchandise juga perlu dipertimbangkan lagi agar pasar dari Smile Pizza lebih 

luas lagi. Stasionery berguna untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak 

secara resmi. Poster, brosur, website yang menarik akan lebih mengenalkan usaha 

Smile Pizza dengan masyarakat khususnya di kota Semarang. Packaging selain 

berguna untuk mengemas produk dari usaha Smile Pizza juga dapat digunakan 

sebagai media promosi dengan mencantumkan alamat serta keunggulan dari usaha 

Smile Pizza. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, Smile Pizza sebelumnya 

telah memiliki indentitas visual yang berupa logo. Logo lama Smile Pizza berjenis 

logotype atau logo wordmark yang hanya berupa tulisan “SMILE PIZZA”. 

Tulisan Pizza pada logo lama menggunakan font yang mirip dengan perusahaan 

“pizza hut” sehingga logo lama Smile Pizza dapat menimbulkan miskomunikasi 

bagi konsumen, logo perusahaan adalah identitas yang menjadi pembeda dari 

perusahaan lainnya dan dibutuhkan kepercayaan untuk membangun merek sendiri. 

Logo lama Smile Pizza menggunakan warna yang perpaduan antara gelap dan 

terang, sehingga terkendala masalah teknis pada saat diaplikasikan pada media 

promosi yang dilakukan oleh Smile Pizza. 
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1.4 Tujuan 

 Tujuan dari Tugas Akhir ini untuk menghasilkan rancangan ulang identitas 

visual dan menerapkanya pada media promosi Smile Pizza antara lain, brosur, 

poster,  flag chain, packaging, merchandise, stationary, desain booth, desain buku 

menu, dan desain website. 

1.5 Manfaat 

 Hasil dari Tugas Akhir ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini antara lain: 

1.5.1 Bagi Penulis 

 Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan perancangan media promosi. 

1.5.2 Bagi Lembaga Jurusan Seni Rupa 

 Sebagai masukan yang nantinya dapat digunakan refensi dalam pembuatan 

media promosi bagi para mahasiswa jurusan seni rupa. 

1.5.3 Bagi Perusahaan 

 Dengan adanya perancangan ulang identitas visual dan media promosi 

diharapkan dapat menjadi refensi bagi perusahaan untuk menentukan media 

promosi yang efektif dan dapat membantu sebagai alternatif dalam 

mempromosikan produk perusahaan tersebut. 
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BAB 2 
LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1 Identitas Visual 

2.1.1 Pengertian Identitas Visual 

Identitas Visual dalam pengertian umum adalah gambar atau goresan yang 

merepresentasikan satu atau lebih, pesan dengan maksud tertentu dan digunakan 

untuk mengkomunikasikan keberadaan dari sebuah perusahaan, organisasi, 

institusi, ataupun golongan. Identitas Visual diaplikasikan mulai dari stationary 

office serta pendukung promosi seperti merchandise. Image suatu perusahaan 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Identitas visual 

yang menonjol dan kuat sangat diperlukan sebagai pengenal suatu produk atau 

perusahaan. 

Bonnie (2008:113), menjelaskan bahwa sebuah merek dapat dikenali 

dengan dua cara, yaitu melalui indentitasnya dan melalui citranya. Identitas merek 

dibangun secara terencanadan terarah dari dirinya sendiri untuk mendapatkan citra 

positif di benak masyarakat. Representasi dari sebuah merek dapat mencakup 

beberapa hal diantaranya berupa nama, logo, tagline, warna, arsitektur, dan suara. 

Jadi semua yang dapat diperlihatkan dan didengarkan oleh merek kepada publik 

adalah bagian dari identitasnya. 

Dalam (https://www.businessdictionary.com/difinition/visual-identity  

yang diakses pada tanggal 3 Agustus 2016) disampaikan bahwa identitas visual 

adalah elemen-elemen yang dapat dilihat dan disentuh sebagai bagian dari suatu 

merk, seperti warna, bentuk dan gaya, yang menyederhanakan dan menyampaikan 



9 

 

 

arti simbolik yang tak bisa digambarkan melalui kata-kata saja. Pada lingkup 

corporate , hal ini bisa juga termasuk berbagai macam elemen seperti arsitektur 

bangunan, skema warna, dan gaya pakaian. 

Perry dan Wisnom (2002: 18), menegaskan bahwa identitas visual 

memiliki 4 tujuan: 

1. Untuk menghidupkan merek tersebut dengan memberikan karakter dan 

kepribadian terhadapnya. 

2. Meningkatkan pengenalan publik akan merek tersebut. 

3. Membuat merek tersebut berbeda di antara arus kompetisi yang ketat. 

4. Menggabungkan segala perbedaan yang tercerai berai ke dalam satu kesatuan 

gaya dan feeling. 

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa identitas 

visual merupakan gabungan dari beberapa elemen garis, warna, bentuk dan gaya 

yang memiliki tujuan untuk menghidupkan suatu merek dan meningkatkan 

pengenalan publik akan merek tersebut. 

2.1.2 Logo Sebagai Bagian Dari Identitas Visual 

Asal kata logo dari bahasa Yunani Logos, yang berarti kata, pikiran, 

pembicaraan, akal budi. Pada awalnya lebih dulu popular adalah istilah logotype, 

bukan logo. Logo adalah penyingkatan dari logotype. Istilah logo baru muncul 

tahun 1937 dan kini istilah logo lebih popular daripada logotype. Logo biasa 

menggunakan elemen tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan lain-lain 

(Rustan,2011: 13).  
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Menurut Carter (2008:18) dijelaskan bahwa logo adalah identitas suatu 

perusahaan dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana 

fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual. Logo dapat 

juga disebut sebagai simbol, tanda gambar, merek dagang yang berfungsi sebagai 

lambang identitas diri dari suatu badan usaha dan tanda pengenal yang merupakan 

ciri khas perusahaan. 

Dalam www.desainstudio.com yang diakses pada tanggal 3 Agustus 2016) 

dijelaskan bahwa logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu 

perusahaan atau sebuah organisasi. Sebuah logo biasa berupa nama, lambang atau 

elemen grafis lain yang ditampilkan secara visual. Sebuah logo diciptakan sebagai 

identitas agar mudah dibedakan dengan perusahaan kompetitor atau pesaing. 

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Logo 

Dalam sebuah logo yang baik, memiliki fungsi dan tujuan yang mampu 

menguatkan sebuah logo. Menurut Murphy dan Rowe (1993:8) dijelaskan bahwa 

logo memiliki sebuah tujuan sebagai berikut: 

1. Sebagai Identifikasi 

Logo merupakan wajah awal yang dilihat oleh masyarakat. Tahapan untuk 

mencitrakan logo agar dapat mudah diingat serta mengidentifikasikan latar 

belakang dari perusahaan. Tahap ini telah dibangun sejak awal logo dibuat 

atau dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat mengidentifikasikan 

perusahaan tersebut bergerak dibidang apa, produk dan jasa apa saja yang 

dihasilkan. 
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2. Sebagai Pembeda 

Logo sebagai pembeda produk dan layanan yang diberikan satu dengan 

yang lain. 

3. Sebagai Komunikasi 

Logo sebagai pemberi informasi kepada konsumen atau masyarakat akan 

hal keaslian, nilai dan kualitas produk. 

4. Memberi Nilai Tambah 

Dengan adanya logo dan merek maka produk dapat mudah dikenal serta 

masyarakat lebih menghargai keberadaanya. 

5. Sebagai Aset Berharga 

Jika produk sudah dikenal di mancan negara, maka logo dari merek 

tersebut akan mendapatkan hak dari pendistribusian barang atau jasa pada 

pelanggan akhir. 

6. Mempunyai Kekuatan Hukum 

Jika logo telah terdaftar maka dapat dijadikan jaminan dari kualitas produk 

yang dilindungi undang-undang. 

Dari paparan teori diatas dapat disimpulkan bahwa logo adalah suatu 

bentuk simbol yang mewakili suatu perusahaan atau usaha dengan fungsi sebagai 

identitas perusahaan agar dapat dikenali dan juga dibedakan dengan perusahaan 

lain atau kompetitor.  

2.1.4 Unsur Logo 

Unsur logo adalah unsur-unsur yang digunakan untuk membuat logo agar 

baik dilihat. Logo yang baik adalah logo yang khas dan mewakili dari suatu usaha 
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sehingga dapat menyampaikan pesan yang dimaksud oleh pemilik. Logo yang 

baik memiliki beberapa prinsip seperti sederhana, mudah diingat, tidak termakan 

waktu, serba guna dan sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan. 

Dalam pembuatan logo, terdapat beberapa unsur logo antara lain: 

1. Garis 

 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, selain dikenal sebagai 

goresan atau coretan, juga menjadi batas limit suatu bidang atau warna (Kusrianto, 

2007: 30).  Dari hasil uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa garis adalah 

tanda yang dibuat untuk pembentukan sebuah objek, sehingga menjadi sebuah 

bidang tertentu. 

2. Bidang 

 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). Jadi bidang adalah himpinan garis yang 
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membentuk suatu objek tertentu dan memiliki panjang  lebar dengan ditadai 

sebuah sudut-sudut. 

3. Warna 

 Rustan (2009: 72) dalam bukunya mengatakan, warna memainkan peran 

sangat besar dalam pengambilan keputusan saat membeli barang. Warna juga 

meningkatkan brand recognition sebanyak 80% menurut penelitian yang 

dilakukan oleh University of Loyola, Cicago, Amerika. Karena itu pemilihan 

warna yang tepat merupakan proses sangat penting dalam mendesain identitas. 

Untuk itu pemilihan warna membutuhkan riset dalam bidang psikologi, budaya, 

dan komunikasi. 

Rustan (2009: 72) juga menyatakan, umumnya ada dua macam warna pada 

identitas visual, yaitu warna pada logo dan warna untuk corporate. Adakalamya 

corporate color yang digunakan dalam alplikasi-aplikasi desain menggunakan 

warna pada logo, namun ada juga yang memperluas jangkuan area warnanya. 

Dari teori diatas dapat disimpulkan  bahwa warna merupakan unsur 

penting dalam desain. Warna merupakan unsur grafis yang sangat kuat dalam 

menarik perhatian seseorang, sehingga penggunaan warna yang tepat dapat 

memperkuat posisi suatu produk di pasar. 

4. Gelap terang 

Gelap terang terbentuk karena adanya intensitas cahaya yang diterima oleh 

suatu objek. Unsur gelap terang disebut juga nada. Suatu gambar akan terbentuk 

karena adanya gelap terang. Gelap terang memiliki fungsi, antara lain 

memperkuat kesan trimatra suatu bentuk, mengilusikan kedalaman atau ruang, 
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dan menciptakan kontras atau suasana tertentu. Gelap terang juga menimbulkan 

suatu tekstur dan kedalaman. 

5. Tekstur 

 Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Berdasarkan hubungan 

dengan indera penglihatan, tekstur dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur 

semu. Tekstur nyata bila diraba maupun dilihat, secara fisik akan terasa halus dan 

kasarnya. Tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan 

perabaan. Tekstur semu ini biasa terbentuk karena perspektif gelap terangnya 

suatu objek. 

 Dari teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa logo yang baik 

memperhatikan beberapa unsur yaitu, garis, bidang warna, gelap terang dan 

tekstur. 

2.1.5 Prinsip Logo 

Pengertian prinsip logo menurut Supriyono (2010:87) dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Kesatuan  

Kesatuan merupakan pengorganisasian dari unsur visual dan komposisi 

dalam karya seni yang sedemikian rupa sehingga mencapai 14 unity. Untuk 

menyusun unsur-unsur sehingga menjadi kesatuan adalah dengan ukuran, 

intensitas warna, dan penempatan atau fokus. 

2. Keseimbangan  

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

Dikatakan seimbang apabila objek yang berada di sebelah kanan ataupun kiri 
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sama berat. Ada dua pembagian dalam keseimbangan ini yaitu keseimbangan 

simetris atau setara yang memberikan kesan kokoh dan stabil yang sesuai dengan 

citra tradisional dan konservatif. Kedua adalah keseimbangan asimetris yaitu 

keseimbangan yang penyusunan elemen-elemen desain yang tidak sama antara 

sisi kanan dan sisi kiri namun terasa seimbang. Keseimbangan asimetris ini bisa 

diperoleh melalui penyusunan garis, warna, value, bidang, ataupun teksturnya. 

Kesan yang diberikan dari keseimbangan asimetris ini adalah lebih dinamis, 

variatif, surprise, dan tidak formal. Layout asimetris ini sering digunakan untuk 

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

dinamis dan tidak formal.  

3. Tekanan  

Informasi yang dianggap paling penting untuk disampaikan ke audience 

harus ditonjolkan secara mencolok melalui elemen visual yang kuat. Penekanan 

ini bisa berupa warna yang mencolok, ukuran foto atau ilustrasi yang dibuat besar, 

penggunaan huruf, arah diagonal, ataupun yang 15 lainnya. Dalam seni rupa, 

dikenal istilah focal point atau point of interest yaitu penonjolan salah satu elemen 

visual dengan tujuan untuk menarik perhatian.  

4. Irama  

Adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun elemen tersebut 

secara berulang-ulang yang dapat berupa repetisi ataupun variasi. Repetisi adalah 

irama yang penyusunannya diulang secara konsisten. Sementara variasi adalah 

perulangan elemen visual disertai dengan perubahan bentuk, ukuran, dan posisi. 

Penyusunan elemen visual dengan interval yang teratur dapat menciptakan kesan 
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kalem dan statis. Sedangkan pergantian ukuran, jarak, dan posisi elemen dapat 

menciptakan suasana riang, dinamis, dan tidak monoton. 

2.2 Promosi 

2.2.1 Pengertian Promosi 

Menurut Morrisan (2010: 16), mendefinisikan promosi adalah koordinasi 

dari seluruh upaya yang dimulai pihak penjual untuk membangun berbagai 

saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang dan jasa atau 

memperkenalkan suatu gagasan. Pembuatan promosi ini tentu diterapkan pada 

media-media, yang disebut media promosi. 

Pengertian promosi menurut Saladin dan Oesman (2002 : 123) dijelaskan 

bahwa promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingakah laku pembeli, yang sebelumnya tidak 

mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan mengingat produk 

tersebut. 

Sedangkan pengertian promosi menurut Alma (2006 : 179) dijelakan 

bahwa promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan 

meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk 

memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon 

konsumen. 

Berdasarkan teori di atas promosi merupakan alat komunikasi dan 

penyampaian pesan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun perantara 

dengan tujuan memberikan informasi mengenai produk, harga dan tempat. 

Informasi itu bersifat memberitahukan, membujuk, mengingatkan kembali kepada 
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konsumen, para perantara atau kombinasi keduanya. Dalam promosi juga, 

terdapat beberapa unsur yang mendukung jalannya sebuah promosi tersebut yang 

biasa disebut bauran promosi. 

2.2.2 Fungsi Promosi 

Menurut Rustan (2009:13) promosi memiliki tiga fungsi yang  penting 

bagi perusahaan yang melakukan kegiatan promosi, antara lain: 

a) Mendapatkan Perhatian 

Mencari dan mendapatkan perhatian bagi calon pembeli, maksudnya 

perhatian dari calon pembeli harus diperoleh karena merupakan titik awal proses 

pengambilan keputusan didalam membeli suatu barang atau menggunakan suatu 

jasa. 

b) Menciptakan Perhatian 

Menciptakan dan menumbuhkan perhatian pada diri calon pembeli 

sehingga membuat perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang yang akan 

dilanjutkan pada tahap berikutnya atau berhenti. Maksud pernyataan dari tahap 

berikutnya ini adalah timbulnya rasa tertarik ini menjadi sebuah fungsi utama dari 

suatu kegiatan promosi. 

c. Pengembangan Rasa Ingin Tahu 

Pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli yang untuk 

memiliki barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap 

sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada suatu barang, maka timbul rasa ingin 

memilikinya. Bagi calon pembeli yang merasa mampu dalam hal harga, cara 
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pemakaiannya dan sebagaimananya, maka rasa ingin memilikinya ini semakin 

menjadi besar dan diikuti oleh suatu keputusan untuk membeli. 

2.2.3 Tujuan Promosi 

Promosi turut memberikan andil besar terhadap keberhasilan program 

pemasaran perusahaan. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan promosi 

dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Basu Swastha (1999:3), yaitu: 

1) Memodifikasi Tingkah Laku 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan orang-orang melakukan 

komunikasi, diantaranya mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan 

pertolongan atau instruksi, memberikan informasi, mengemukakan pendapat atau 

ide lain seperti halnya dengan informasi dan berusaha mengubah tingkah laku 

yang ada. Penjual sebagai sumber selalu berusaha menciptakan kesan yang baik 

tentang dirinya (promosi kelembagaan) atau mendorong pembelian barang dan 

jasa perusahaan. Sebagai tujuan utama dari kegiatan promosi yang akan dilakukan 

adalah menginformasikan seluruh aspek-aspek dan kepentingan perusahaan yang 

berhubungan dengan konsumen dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk 

dapat diketahui dengan jelas. 

2) Memberitahu 

Promosi yang bersifat  memberitahu ditujukan agar konsumen atau 

pembeli yang ada tidak lupa akan produk perusahaan yang tetap setia membeli 

produk perusahaan tersebut. Dengan mengingatkan konsumen berarti terus dapat 
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mempertahankan merek produk dihati masyarakat. Cara ini dilakukan ketika 

produk memasuki tahap kedewasaannya didalam siklus kehidupan. 

3) Membujuk 

Promosi yang dilakukan dapat dengan cara membujuk dimaksudkan untuk 

memberitahukan konsumen tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Tujuan ini lebih tepat dijalankan oleh perusahaan pada tahap-tahap awal dalam 

siklus kehidupan produknya. Promosi yang bersifat informatif ini juga penting 

bagi konsumen karena dapat membantu uraian pengambilan keputusan untuk 

membeli. Sebagai alternatif kedua dari tujuan promosi yang akan dilakukan oleh 

perusahaan adalah mempengaruhi dan membujuk pelanggan atau konsumen 

sasaran agar mau membeli atau mengalihkan pembeli terhadap produk-produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan. 

4) Mengingatkan 

Sebagian masyarakat kurang menyukai promosi yang bersifat membujuk 

atau persuasif. Tetapi pada kenyataan promosi ini banyak digunakan perusahaan 

terutama dalam upaya untuk meningkatkan penjualan dan mendorong pembelian. 

Perusahaan mengharapkan adanya kesan positif dari konsumen sehingga dapat 

memberi pengaruh yang lama terhadap perilaku pembeli. Promosi yang bersifat 

persuasif ini banyak digunakaan pada saat produk tersebut memasuki tahap 

pertumbuhan di dalam siklus kehidupan produk. Sebagai alternative terakhir dari 

tujuan promosi yang akan dilakukan perusahaan adalah mengingatkan kembali 

konsumen sasaran selama ini dimiliki atas keberadaan perusahaan dan merek-

merek produk yang dihasilkan. 
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Dari keseluruhan tujuan promosi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

promosi yang dilakukan berkaitan erat dengan upaya bagaimana konsumen atau 

calon pembeli dapat mengenal produk perusahaan memahaminya, berubah sikap 

menyukai, yakin dan pada hakekatnya akhirnya membeli dan selalu mengingat 

akan produk tersebut. 

2.2.4 Media Promosi 

Dalam http://gemapariwara.blogspot.com (yang diakses pada tanggal 3 

Agustus 2016) disampaikan bahwa media promosi merupakan suatu alat untuk 

mengkomunikasikan suatu produk/jasa/image/perusahaan ataupun yang lain untuk 

dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Media promosi yang paling tua adalah 

media dari mulut ke mulut. Media ini memang sangat efektif, tetapi kurang efisien 

karena kecepatan penyampainanya kurang bisa diukur dan diperkirakan. 

Media promosi yang klasik berupa; brosur, poster, booklet, leaflet, 

spanduk, baliho, billboard, neon box, standing banner, kartu nama, kop surat, 

seragam  pegawai, jam dinding, poster di mobil/truk, piring/gelas, iklan di tv, 

radio, spanduk terbang (ditarik pesawat), balon udara, iklan di media cetak, daftar 

menu, daftar harga dan sebagainya. Tidak ada satupun media yang sangat tepat. 

Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Artinya, jika kita hanya 

menggunakan satu media untuk mempromosikan produk kita, jelas secara pasti 

efektifitasnya menjadi terbatas.  

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa media promosi adalah 

suatu penyampaian atau suatu bentuk komunikasi dari produsen kepada 

masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu barang atau jasa. 
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2.2.5 Bauran Promosi 

 Bauran promosi menurut Basu Swastha (1999:26)  untuk setiap produk 

berbeda-beda biasanya untuk barang dan jasa lebih banyak menggunakan sarana 

promosi berupa periklanan dan personal selling, kedua alat tersebut biasa pula 

dilengkapi dengan promosi penjualan. Sedang publisitas dapat membantu dalam 

menciptakan kesan positif baagi perusahaan maupun produk. 

Adapun bauran promosi menurut Kotler (2004 : 172) sebagai berikut : 

1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah semua bentuk penyajian nonpersonal, promosi ide-ide, 

promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang dibayar. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah variasi insentif jangka pendek untuk 

merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. 

3. Hubungan masyarakat dan Publisitas (Public Relation and Publicity) 

Hubungan masyarakat adalah suatu usaha (variasi) dari rancangan 

program guna memperbaiki, mempertahankan, atau melindungi perusahaan atau 

citra produk. 

4. Penjualan Persoanal (Personal Selling) 

Penjualan personal atau tatap muka adalah penyajian lisan dalam suatu 

pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan tujuan untuk 

melakukan penjualan. 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 
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Komunikasi secara langsung yang digunakan dari e-mail, telepon, fax, atau 

internet untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen secara jelas. 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa bauran promosi adalah 

suatu bentuk pemasaran dengan menggunakan strategi seperti periklanan dan 

personal selling dan lain sebagainya guna menentukan apa saja yang dapat 

digunakan suatu perusahaan untuk mempromosikan produknya agar dapat dikenal 

masyarakat dengan tepat dan cepat. 

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

2.3.1 Pengertian UMKM 

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang 

langsung berhubungan dengan UMKM, menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 UMKM memiliki tiga kriteria yang dibagi menjadi usaha mikro, 

usaha kecil dan usaha menengah.  Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang 

perorangan atau badan usaha milik. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kecil atau usaha besar  
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM 

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki 

jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah 

merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 

orang.  

Menurut Kementrian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai 

perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai 

penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) 

setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). 

Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha.  

Dari berbagai pendapat diatas, pengertian UMKM dapat diketahui dari 

berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pemilik usaha mikro kecil 

menengah, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset 

pelaku UMKM. 

2.3.2 Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.  

Bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berupa perusahaan 

perorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV maupun perseroan 

terbatas. 
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Jumlah UMKM di negara Amerika mencapai sedikitnya diatas 99 persen 

dari jumlah unit usaha dari semua kategori. Perusahaan-perusahaan tersebut 

merupakan inti dari basis industri di Amerika Serikat. UMKM juga sangat penting 

dibanyak negara Eropa, khususnya Eropa Barat. Di Belanda misalnya, jumlah 

UMKM sekitar 95% dari jumlah perusahaan di negara kincir angin tersebut 

(Bijmolt dan Zwart, 1994) dalam Tambunan (2009). Seperti di Amerika Serikat, 

juga dinegara-negara industri maju lainnya yang tergabung dalam OECD, seperti 

Jepang, Jerman, Prancis dan Kanada. UMKM merupakan motor penting dari 

pertumbuhan ekonomi, inovasi dan progres teknologi (Thornburg, 1993 dalam 

Tambunan 2009).  

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah 

pengangguran dan kemiskinan. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha 

yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin.Usaha 

mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat 

diterima oleh usaha adalah Rp 50 juta. Ciri-ciri dari Usaha Mikro adalah jenis 

barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu, tempat 

usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu, belum 

melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan 

antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha sumber daya manusia 

(pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang memadai, tingkat pendidikan 

rata-rata relatif rendah. 
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Berdasarkan paparan teori diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah untuk mengembangkan dan 

menumbuhkan perekonomian nasional.  

2.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia 

Dalam analisis makro ekonomi UMKM memiliki peran strategis dalam 

pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU.no 20 th 

2008 bab III pasal V meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dalam ekonomi 

makro salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah pengangguran dan 

membahas tentang pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini 

UMKM memainkan perannya, diantaranya dalam mengurangi pengangguran 

UMKM telah berperan aktif menyerap tenaga kerja, yang secara tidak langsung 

mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan juga dalam hal pendapatan 

nasional UMKM juga mempunyai kontribusi diantaranya melalui pajak yang 

harus di keluarkan. 

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan pada masa pemerintahan 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa program kampanye 

cinta produk lokal/dalam negeri diproyeksi mampu menumbuhkan sekitar 

600.000 UKM baru di Indonesia. Dengan kampanye cinta produk dalam negeri, 

diperkirakan minimal akan tumbuh 600.000 UKM baru di Indonesia. Jika seluruh 

masyarakat di Indonesia yang berjumlah lebih kurang 230 juta jiwa menggunakan 

produk dalam negeri, akan sangat potensial mendorong pertumbuhan UKM baru. 
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Apalagi di tengah gempuran produk asing, khususnya China, yang unggul dalam 

produktivitas dan harga yang murah, kampanye produk dalam negeri harus 

dilakukan secara serius, bersama kementerian/lembaga lain telah berkomitmen 

untuk menggunakan produk dalam negeri dan mengampanyekan gerakan gemar 

produk Indonesia atau 100 persen Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada 2009, jumlah UKM di Indonesia sebanyak 520.220 unit, 

sedangkan jumlah koperasi sampai dengan pertengahan 2009 sebanyak 166.100 

unit yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Melihat pemaparan dari menteri koperasi di atas yang menyatakan akan 

menumbuhkan 600.000 UKM baru di Indonesia, hal ini juga harus di sertai 

dengan berbagai upaya untuk meberikan berbagai macam penyuluhan kepada 

masyarakat tentang pembentukan UKM, selain itu terhadap UKM yang sudah ada 

hendaknya lebih meningkatkan produksi yang berkualitas terhadap produk-

produknya, sesuai dengan fungsi produksi untuk suatu barang produksinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tugas akhir ini menghasilkan rancangan ulang identitas visual berupa logo 

yang diaplikasikan pada media promosi. Media promosi yang dirancang sebagai 

media pemasaran Smile Pizza antara lain, brosur, poster,  flag chain, packaging, 

merchandise, stationary, desain booth, desain buku menu, dan desain website. 

Logo yang dirancang ulang menggunakan warna merah dan coklat keemasan. 

Pembuatan karya media promosi berfungsi untuk meningkatkan brand awareness 

Smile Pizza di mata konsumen, sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk 

mengkonsumsi produk dari Smile Pizza. 

Perancangan seluruh media promosi pada Smile Pizza memiliki 

keterkaitan dan keterpaduan dari segi fungsi dan desain. Sebagian besar memiliki 

warna dasar putih dan merah yang merupakan identitas dari Smile Pizza. Pesan 

yang terkandung dalam sebagian besar media promosi adalah pesan informatif 

yang berfungsi memberikan informasi tentang produk Smile Pizza kepada 

masyarakat dan mempengaruhi masyarakat untuk membeli produknya. 

Kendala yang dihadapi dalam proses perancangan ulang identitas visual 

dan aplikasinya pada media promosi UMKM Smile Pizza adalah menentukan 

media yang tepat sebagai aplikasi identitas Smile Pizza. Untuk mengatasi kendala 

tersebut penulis melakukan observasi langsung pada pihak pemilik Smile Pizza 

agar dapat mengetahui media yang dibutuhkan. 
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5.2 Saran 

Bagi penulis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan perancangan 

media promosi yang dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam dunia kerja. Selain 

itu juga proyek studi ini dapat dijadikan sebagai portofolio dalam menjalin 

kerjasama dengan instansi atau perusahaan. 

Bagi mahasiswa desain komunikasi visual sebagai masukan yang nantinya 

dapat digunakan refensi dalam pembuatan media promosi bagi para mahasiswa 

jurusan seni rupa. Diharapkan dengan adanya proyek studi ini dapat memberikan 

gambaran mengenai sebuah perancangan ulang identitas visual dan aplikasinya 

pada media promosi. 

 Bagi Smile Pizza, diharapkan perancangan media promosi ini dapat 

terealisasikan, sehingga mampu meningkatkan brand awareness dan 

memperkenalkan produknya dalam skala yang lebih luas. Diharapkan Smile Pizza 

juga dapat bekerja sama dalam pembuatan karya media promosi ini . 
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