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SARI 

Penulis   : Nur Afni Hidayah 
Judul Tugas Akhir : Desain Katalog Studio Seni Grafis Sebagai Media 

Promosi Jurusan Seni     Rupa FBS UNNES 
 

Promosi adalah suatu usaha di bidang pemasaran yang menginformasikan 
dan mempengaruhi orang atau pihak lain, sehingga tertarik untuk memakai, 
menggunakan atau mengikuti barang atau jasa yang dipromosikan tersebut. 
Promosi didasari oleh proses komunikasi yang baik, baik secara langsung atau 
secara tidak langsung. Iklan adalah bentuk promosi non-personalitas ide, barang 
atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu dengan menggunakan 
media perantara, didalamnya berdaya sebar luas yang memungkinkan penjual 
mengulang pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan pembeli 
membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Desain katalog termasuk ke dalam 
sebuah iklan. Iklan merupakan proses komunikasi berupa penyampaian pesan 
secara persuasif dengan maksud terjadi efek komunikasi berupa sikap pada diri 
khalayak seperti yang diharapkan. iklan merupakan media massa untuk beriklan 
yang digunakan melalui berbagai perantara.  

Dalam mendesain, media merupakan sarana untuk dapat menunjukkkan 
ide atau gagasan sebagai cara untuk mengungkapkan pengalaman estetis. 
Mendesain tidak hanya pada media kertas, namun bisa juga diterapkan pada 
media komputer. Penulis menggunakan media komputer agar menghasilkan karya 
yang lebih baik dengan hasil akhir dicetak (print out) pada kertas dan kemudian 
dibuat menjadi bentuk tiga dimensi. Proses berkarya dalam pembuatan desain 
katalog ini adalah meliputi penetapan tujuan karya, analisis target audien, studi 
kepustakaan, metode wawancara, penentuan konsep desain, pengambilan objek 
(pemotretan), seleksi gambar objek, pembuatan secara komputerisasi, konsultasi 
dosen, percetakan, penyajian karya desain, dan proses reprografis. 

Melalui tugas akhir ini penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan 
pemahaman dan keterampilan yang penulis peroleh di dalam mata perkuliahan 
Komputer Grafis 1, Komputer Grafis 2, Nirmana, Huruf dan Tipografi, serta mata 
kuliah yang lainnya yang diaplikasikan untuk pembuatan karya katalog ini. Hal 
tersebut dituangkan dalam bentuk karya desain katalog sebagai media Perancang 
Katalog Studio Seni Grafis Sebagai Media Jurusan Seni Rupa FBS Unnes. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari target audience dan klien, akhirnya 
dihasilkan sebuah karya katalog yang terdiri dari 42 halaman yang meliputi data 
verbal dan data visual. 

Kemudian, pada tugas akhir ini penulis telah membuat karya desain 
katalog yang dihasilkan untuk mempromosikan suatu produk kepada pihak Studio 
Jurusan Seni Rupa Unnes, katalog yang dibuat hendaknya disebarluaskan kepada 
si pembaca di sekolah khususnya SMA dan SMK sebagai media promosi dan 
dokumentasi, serta laporan katalog ini dijadikan referensi bagi jurusan. Dari 
katalog ini diharapkan penulis mampu membuat karya terbaik dan bisa diterima 
oleh siswa SMA/SMK. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

1.  Alasan Pemilihan Tema 

Jurusan Seni Rupa FBS adalah sebuah jurusan yang secara khusus mendidik 

mahasiswa menjadi pendidik seni, seniman, dan desainer grafis. Jurusan Seni 

Rupa ini memiliki beberapa studio yang dimanfaatkan untuk berkarya seni oleh 

mahasiswa dan dosen, antara lain studio gambar, studio ukir, studio patung, studio 

keramik, studio lukis, studio fotografi, studio komputer grafis, dan studio seni 

grafis. 

Alasan pemilihan tema perancangan katalog Studio Seni Grafis sebagai 

promosi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES adalah meski Jurusan Seni Rupa yang 

terdiri dari berbagai studio sudah lama berdiri dan difungsikan sebagai kegiatan 

belajar mengajar perkuliahan, namun belum ada upaya untuk mempromosikannya 

sehingga ini menjadi peluang bagi penulis untuk membuat desain promosi melalui 

katalog sebagai Tugas Akhir. Promosi ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan 

Jurusan Seni Rupa terutama Prodi Desain Komunikasi Visual kepada calon 

mahasiswa baru, masyarakat umum khususnya anak SMA, dan siapa saja 

termasuk semua masyarakat UNNES, dan juga difungsikan sebagai dokumentasi 

Jurusan Seni Rupa itu sendiri. Tema Promosi Jurusan melalui katalog studio seni 

grafis karena bisa menjadi salah satu media alternatif pelayanan mengenalkan 

seluruh aktifitas yang ada di studio seni grafis agar dikenal dan diketahui oleh 

masyarakat umum. 
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Katalog merupakan salah satu dari berbagai pilihan media komunikasi 

masa, yang dapat memberikan betapa berkompetennya media ini, dengan 

kelebihan dan kekurangan menjadikan katalog ini menarik untuk ditelaah dan 

dianalisis.  

Berdasarkan hal tersebut penulis dapat merasa tertantang untuk pembuatan 

desain katalog ini. Melalui desain katalog ini, penulis ingin menjadikan katalog 

sebagai media yang dirasa cukup efisien dan praktis untuk berkomunikasi kepada 

masyarakat luas. 

2. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Dalam masa yang serba membutuhkan pentingnya informasi saat ini, sangat 

tidak dapat dipungkiri perlu wujud sebuah sarana media yang dapat 

menggambarkan berbagai jenis keperluan masyarakat. Suatu masyarakat modern 

dapat dipastikan akan mengalami tingkat kebutuhan konsumen yang tinggi. 

Karena tingginya tingkat kebutuhan konsumen yang tinggi inilah yang 

menyebabkan para pabrik-pabrik, usaha dagang, jasa dan penyelenggaraan 

pendidikan, menawarkan produk jasa, dan pelayananya melalui berbagai cara. 

Latar belakang pemilihan karya berupa desain katalog studio seni grafis ini agar 

dapat digunakan sebagai alat promosi untuk Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

yang secara efektif dapat berisi informasi tentang kegiatan serta beberapa karya 

yang dihasilkan mahasiswa di studio seni grafis Jurusan Seni Rupa tersebut. 

Dokumentasi yang berupa katalog ini lebih diorientasikan hanya karya-karya 

gambar. Katalog dalam bagiannya sebagai salah satu media komunikasi yang 

tergantung pada high technology ini merupakan alternatif yang menyuguhkan ke 
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efektifan dan keefisienan dalam hasil dan prosesnya, mampu menjadi sebuah 

alternatif di masa yang serba instant (cepat) ini. Periklanan di masa kini, 

menyebutkan, bahwa katalog adalah  suatu sarana periklanan yang mampu 

menarik banyak konsumen-konsumen  produktif. Hal ini disebabkan katalog bisa 

mencakup tidak hanya satu produk saja, akan tetapi dapat mencakup berbagai 

jenis produk yang bisa membuat konsumen melakukan perbandingan dalam hal 

marketing. Dengan demikian perancangan Katalog Studio Seni Grafis sebagai 

Promosi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES dipilih untuk menjadi sarana 

penyampaian informasi dan sebagai media promosi karena selain beberapa 

keunggulan, katalog juga sebagai respon terhadap kemajuan teknologi dan 

informasi pada era sekarang ini. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, studio seni grafis difungsikan untuk 

berkarya mahasiswa dan dosen Seni Rupa khususnya seni grafis. Suatu karya seni 

perlu disebarluaskan sebagai wujud penghargaan dari karya orang lain. Oleh 

karena itu Jurusan Seni Rupa membutuhkan suatu media dokumentasi untuk 

menyebarluaskan karya studio seni grafis tersebut.  

Katalog adalah alat pendukung suatu promosi agar bisa mengetahui 

informasi tentang studio seni grafis dengan cepat. Hal ini sangat berbeda dengan 

media promosi lainnya, seperti: website, blog dan media elektronik (radio dan 

televisi). Oleh karena itu, katalog diperlukan para calon mahasiswa khusuhnya 

pada katalog ini yaitu untuk mahasiswa untuk mengetahui lebih detail dari 

informasi yang ada di studio seni grafis. Contoh seperti karya sablon, dalam iklan 

media massa seperti televisi dan radio, isi penjelasan informasi ataupun produk 
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sangat singkat sekali, tapi dengan katalog dapat disampaikan secara detail 

technical specification karya tersebut. 

Katalog Studio Seni Grafis Jurusan Seni Rupa FBS Unnes akan ditujukan 

guna mempermudah setiap orang khususnya mahasiswa yang akan mencari 

informasi tentang studio seni grafis. Maka tema “ Studio Seni Grafis Jurusan Seni 

Rupa FBS Unnes” dengan media katalog dipilih karena pelayanan mengenalkan 

seluruh aktifitas yang ada di studio seni grafis agar diketahui oleh khalayak 

umum. 

B. Tujuan dan Manfaat 

Setiap kegiatan atau berkarya, pasti ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan dan 

manfaat dari perancangan katalog Studio Seni Grafis Jurusan Seni Rupa FBS 

Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan 

a. Mendokumentasikan karya-karya seni grafis hasil praktik atau perkuliahan 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES dalam bentuk katalog. 

b. Menciptakan media Promosi Studio Seni Grafis dan memberikan 

informasi yang jelas kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan calon 

mahasiswa, mengenai karya-karya seni grafis Jurusan Seni Rupa FBS 

Universitas Negeri Semarang . 

2. Manfaat 

a. Bagi masyarakat, khususnya mahasiswa  atau calon mahasiswa akan 

mendapatkan manfaat kemudahan mencari informasi tentang Studio Seni 
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Grafis yang dimiliki Jurusan Seni Rupa FBS Universitas Negeri 

Semarang. 

b. Bagi Jurusan Seni Rupa FBS Unnes, karya ini bermanfaat sebagai 

dokumentasi dan alternatif media promosi bagi Studio Seni Grafis. 

C. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, maka sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN           

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan tema dan jenis karya, 

tujuan pembuatan karya, manfaat pembuatan karya, dan sistematika penulisan. 

BAB II   :  LANDASAN KONSEPTUAL 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori ataupun materi-materi pendukung 

yang berhubungan dengan tugas yang dibuat, seperti lingkup DKV, pengertian 

Promosi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES melalui katalog Studio gambar, strategi 

kreatif, serta pertimbangan dalam mendesain.      

BAB III    :  METODE BERKARYA   

Berisi tentang analisa khalayak sasaran, metode pengumpulan data yang 

digunakan, konsep dalam mendesain katalog. 

BAB IV    :  HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang spesifikasi karya, deskripsi karya, serta analisa karya. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran yang disampaikan dalam 

menyelesaikan tugas akhir. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

A.  Pengertian Desain 

Secara etimologis kata desain berasal dari kata designo ( Italia ) yang 

artinya gambar ( Jervis 1984: 21), sedangkan dalam Bahasa Latin designare, 

dalam Bahasa Inggris design, atau dalam Bahasa Perancis dessiner berarti 

menggambar atau dapat diartikan sebagai perancangan. 

Pada perkembangannya istilah desain tidak hanya dipergunakan di dunia 

seni rupa saja, tetapi hampir di setiap bidang keilmuan seni kerap istilah desain 

untuk kegiatan yang amat bervariasi. Bahkan dalam teknologi dan rekayasa, 

pengertian desain mendapat tempat yang paling penting sebagai bagian utama dari 

inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (http://www.desain.com 5 Nov 2010). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 257) ‘disain’ atau ‘desain’ 

berarti a) kerangka b) rancangan. Menurut Archer (1986: 23) desain adalah bidang 

keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang mencerminkan 

keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau  dari 

kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan kebendaannya. Secara khusus, desain 

dikaitkan dengan konfigurasi, komposisi, arti, nilai, dan fenomena buatan 

manusia. Menurut Kusmiati (1999: 3), komposisi dianggap sebagai suatu 

pengorganisasian unsur-unsur desain dengan mengikuti prinsip-prinsip tertentu 

secara ketat, meskipun sering digunakan sebagai arahan saja, tetapi mampu 

mencapai bentuk abstrak, ilmiah, non objektif, ornamental ataupun struktural. 

Sedangkan menurut Widya (2002: 26) dasain adalah suatu pekerjaan atau kegiatan 
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atau proses kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya baru, aneh, segar, 

mempunyai daya guna, menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih praktis, 

mudah, dan memecahkan suatu masalah. 

Menurut jenisnya seni rupa itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu seni murni 

dan seni terapan. Seni murni pembuatannya murni dari perasaan dan ekspresi 

pembuatnya. Sedangkan seni terapan merupakan seni yang dibuat dengan penuh 

pertimbangan dari berbagai aspek seperti kebutuhannya, target marketnya, 

efisiensi, serta melibatkan keinginan orang lain (Widya 2002: 7, dalam Setiarjo 

2005: 7). Jadi pada dasarnya desain termasuk dalam seni rupa terapan yang pada 

proses pengerjaannya mempertimbangkan berbagai macam aspek dan unsur-

unsurnya. 

Desain merupakan susunan garis atau bentuk yang menyempurnakan 

rencana kerja seni dengan memberi penekanan khusus pada aspek proporsi, 

struktur, gerak, dan keindahan secara terpadu identik dengan pengertian 

komposisi yang berlaku pada berbagai cabang seni, meskipun secara khusus kerap 

dikaji sebagai seni terapan (Encyclopaedia Britanica 2002: 20). 

Sedangkan menurut Wucius Wong (1986: 1), gambaran mengenai 

merancang atau mendesain adalah mencipta rupa untuk maksud tertentu dengan 

pemenuhan kebutuhan praktis dan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya. 

Karya desain yang baik adalah ungkapan rupa yang sebaik-baiknya, saripati 

sesuatu, yang sesuatu itu berupa pesan (hasil, produk). Untuk membuatnya 

dengan tepat dan efektif, seorang perancang atau biasa disebut desainer harus 

mencari cara terbaik agar “sesuatu” itu dapat dibentuk, dibuat, disebarkan, 
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digunakan, dan dikaitkan dengan lingkungan. Hasil karya seorang desainer tidak 

hanya indah, melainkan harus berfungsi dan mencerminkan atau sesuai dengan 

pangsa pasar atau selera zaman. 

Dalam upaya pencapaian karya desain yang bagus yang perlu diperhatikan 

adalah unsur-unsur yang melandasi desain itu sendiri dan nilai estetis dari sebuah 

desain tersebut. Kata “estetis” berasal dari Bahasa Yunani “aesthesis” yang 

artinya pencerapan, persepsi, pengalaman, perasaan, maupun pemandangan. 

Estetika merupakan cabang filsafat yang mengandung keindahan, menurut 

realisasinya (dalam sebuah karya seni), menurut pengalaman subyektif (Hartoko 

1984: 15). Sedangkan menurut Artini Kusmiati R (1999: 1), estetika adalah ilmu 

yang mempelajari tentang keindahan. Juga ditambahkannya bahwa desain akan 

tidak ada artinya bila hanya mementingkan unsur fungsi semata tanpa 

memperhatikan unsur atau elemen keindahan yang menjadikan desain lebih 

menarik dan berkesan (Kusmiati 1999: 1). 

B. Elemen Desain 

Menurut Aryo Sunaryo (2002: 5), unsur-unsur rupa yang merupakan aspek-

aspek bentuk baik pada bentuk dwimatra maupun trimatra, pada umumnya terdiri 

atas: 

1. Garis 

Garis  adalah tanda yang dibuat oleh alat untuk menggambar melewati 

permukaan. Garis dapat juga merupakan potongan di permukaan keras yang biasa 

disebut grafir. Garis juga didefinisikan titik-titik yang bergerak (Sunaryo 2002: 9). 
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2. Raut  

Raut dapat dipandang sebagai perwujudan yang dikelilingi oleh kontur, baik 

untuk menyatakan sesuatu yang pipih atau datar, seperti pada bidang, maupun 

yang padat bervolume, seperti pada gumpal atau gempal. Tetapi raut juga dapat 

terbentuk oleh sapuan-saupan bidang warna (Sunaryo 2002: 10). 

Dari segi perwujudannya raut dapat dibedakan menjadi : 

a. raut geometris 

b. raut organis 

c. raut bersudut banyak  

d. raut tak beraturan 

3.  Warna  

Warna yaitu kualitas rupa yang dapat membedakan kedua obyek atau 

bentuk yang identik seperti raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Warna 

berkaitan langsung dengan perasaan dan emosi, karena itu warna menjadi unsur 

yang sangat penting dalam ungkapan seni rupa dan desain. 

4. Huruf  

Huruf adalah seni dalam huruf yang meliputi pemilihan huruf, penentuan 

ukuran yang tepat, di mana teks dapat diputus, spasi/jarak, dan bagaimana teks 

dapat dengan mudah dibaca.  

Jenis huruf sangat banyak, dalam situs http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id 

30 November 2010 secara garis besar huruf dapat dikategorikan menjadi lima, 

yaitu : 
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a. Serif 

Jenis huruf ini merupakan jenis huruf yang tradisional dengan ciri-cirinya 

yaitu mempunyai kaki atau ekor, misalnya huruf Times New Roman, Garamond, 

Palatino. Karena bentuk hurufnya yang berkaki membuat garis tidak kelihatan, ini 

memudahkan mata pembaca untuk menelusuri dan membaca teks. Jadi huruf ini 

cocok dipakai untuk teks yang panjang dengan jarak spasi yang sedikit. Bentuk 

huruf ini memberikan kesan formal, intelektual, anggun, dan konservatif. Cocok 

dipakai untuk organisasi, pemerintahan, pendidikan, perusahaan, dan semua hal 

yang bersifat formal. 

b. Sans-Serif 

Sans-Serif yang berarti tidak berkaki (bahasa Perancis), misalnya jenis huruf 

ini adalah  Helvetica, Arial, Verdana, dan Avant Garde. Jenis huruf ini terlihat 

sederhana dan tidak formal, sehingga cocok untuk judul dan subjudul. Jika ingin 

menggunakan jenis ini untuk teks utama, imbangi dengan memberikan jarak spasi 

yang agak lebar pada teks.  

c. Dekoratif  

Dekoratif merupakan jenis huruf yang mempunyai desain yang rumit, 

sesuatu yang baru dan menciptakan suasana hati yang membangkitkan emosi. Jadi 

jangan sampai digunakan untuk teks yang panjang atau isi dari halaman. Jenis 

huruf ini digunakan pada judul dan grafik, akan tetapi tidak terlalu banyak. 

d. Skrip 

Jenis huruf ini menyerupai tulisan tangan. Jenis ini juga sering disebut 

kursif, jangan terlalu banyak digunakan. Bentuk huruf ini memberikan kesan 

keanggunan, sentuhan pribadi dan kepuasan. 
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e. Monospace 

Monospace merupakan jenis huruf yang mempunyai jarak dan lebar yang 

sama pada setiap hurufnya, misalnya courier, monospace. 

5. Gelap Terang 

Gelap terang menunjuk pada kualitas tua atau muda dari warna itu, misalnya 

warna merah muda dan merah tua. Warna merah akan bernada merah tua bila 

dicampur dengan warna hitam, dan akan bernada merah muda apabila dicampur 

dengan warna putih. Disini terjadi pentahapan (gradasi) kualitas warna, ada yang 

terkesan lebih tua dan terkesan lebih muda. Kesan taraf muda atau tuanya 

dipengaruhi juga oleh selera dan kecenderungan masing-masing pengamat 

(Djelantik 1999: 28). 

6. Tekstur 

Tekstur  ialah sifat permukaan yang bisa dirasakan oleh indra kita, baik 

indra penglihatan maupun indra perabaan. Sifat permukaan dapat halus, polos, 

kasar, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras dan lain sebagainya 

(Sunaryo 2002: 17). 

7. Ruang 

Ruang merupakan kumpulan dari beberapa bidang akan membentuk ruang. 

Ruang mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Ruang 

pada aslinya adalah sesuatu yang kosong dan tidak berisi (Djelantik 1999: 21). 

C. Prinsip-Prinsip Desain 

Prinsip-prinsip dalam mendesain menurut Aryo Sunaryo (2002: 31-41) 

adalah sebagai berikut : 
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1. Prinsip Kesatuan 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang 

paling mendasar. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip desain yang lain, 

seperti keseimbangan (balance), kesebandingan, irama, dan lain sebagainya 

adalah untuk mewujudkan kesatuan yang padu atau keseluruhan. Nilai kesatuan 

dalam suatu bentuk bukan ditentukan oleh jumlah bagian-bagiannya. Kesatuan 

bukan sekedar kuantitas bagian, melainkan lebih menunjuk pada kualitas 

hubungan bagian-bagian.  

2. Prinsip Keserasian 

Keserasian (harmony) merupakan salah satu prinsip dalam mendesain yang 

mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu 

keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan 

yang tidak saling bertentangan. Susunan yang harmonis menunjukkan adanya 

keserasian dalam bentuk raut dan garis, ukuran, warna-warna, dan tekstur. 

Semuanya berada pada keterpaduan untuk memperoleh suatu tujuan atau makna.  

3. Prinsip Irama 

Irama (rhythm) merupakan prinsip pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa 

secara berulang-ulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki 

kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya.  

4. Prinsip Dominasi 

Prinsip Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas dan 

pada bagian lainnya dalam satu keseluruhan. Dengan peran yang menonjol pada 

bagian itu maka menjadi pusat perhatian (center of interest) dan merupakan 
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tekanan (emphasis), karena itu menjadi bagian yang penting dan yang 

diutamakan.  

5. Prinsip Keseimbangan 

Keseimbangan (balance) merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan 

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

susunan dalam keadaan seimbang. Tidak adanya keseimbangan dalam suatu 

komposisi akan terganggu, sebaliknya, kesimbangan, yang baik memberikan 

perasaan tenang dan menarik, serta menjaga keutuhan komposisi.  

6. Prinsip Hirarki Visual 

Menurut Suyanto (2004:22) Hirarki Visual merupakan prinsip yang 

mengatur elemen – elemen yang mengikuti perhatian yang berhubungan secara 

langsung dengan titik fokus. Titik fokus merupakan perhatian yang pertama, 

kemudian baru diikuti perhatian yang lainnya. Tiga pertanyaan penting mengenai 

hirarki visual adalah : 

• Mana yang Anda lihat pertama? 

• Mana yang Anda lihat kedua? 

• Mana yang Anda lihat ketiga? 

Fokus atau pusat perhatian selalu diperlukan dalam suatu komposisi untuk 

menunjukkan bagian yang dianggap penting dan diharapkan menjadi perhatian 

utama. Penjagaan keharmonisan dalam membuat fokus mendukung fokus yang 

telah ditentukan. Ada beberapa fokus, mulai dari yang pertama dilihat, kemudian 

yang dilihat kedua setelah itu baru elemen yang lainnya. 
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7. Prinsip Kesebandingan 

Kesebandingan atau proporsi (proportion), yang 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, ataupun tinggi rendahnya bagian. Selain itu, 

kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran antara suatu obyek atau 

bagian dengan bagian yang lainnya yang mengelilinginya. Tujuan pengaturan 

kesebandingan adalah agar tercapainya kesesuaian dan keseimbangan, sehingga 

diperoleh kesatuan yang memuaskan. 

Dengan mengetahui dan memahami beberapa elemen dasar dari desain dan 

mengerti tentang prinsip-prinsip desain, diharapkan seorang desainer mampu 

menciptakan suatu desain yang baik, yang berdaya guna, efisien dan biasa 

bermanfaat bagi kehidupan manusia sesuai dengan tujuan utama desain yaitu 

untuk menciptakan sesuatu yang baru, inovatif, menakjubkan, mempunyai daya 

guna dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik yang bisa bermanfaat bagi diri 

sendiri sekaligus bagi masyarakat. 

D.  Jenis Layout Iklan Cetak 

Layout atau tata letak mempunyai peran penting dalam keberhasilan 

komunikasi visual, karena dengan susunan yang sistematis dan konstruktif akan 

menciptakan komposisi teratur, konsisten serta memberikan kemudahan bagi 

pembaca. 

Menyusun layout iklan adalah pekerjaan yang sangat menentukan. Sebuah 

ide, copywrite, ataupun elemen-elemen iklan yang bagus akan gagal apabila 
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disusun atau disajikan dengan layout yang kurang tepat. Oleh karena itu perlu 

adanya pemahaman terhadap model layout iklan cetak sebelum membuat iklan. 

Dan berikut adalah beberapa model layout iklan cetak:     

1. Mondrian Layout 

Yaitu penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk 

square/landscape/portait, dimana masing-masing bidangnya sejajar 

dengan bidang penyajian dan memuat gambar atau copy yang saling 

berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. 

(Kusrianto, 2007: 310)           

 
Gambar 2.2 

Contoh Mondrian Layout 

(sumber : www.pengantarperiklanan.blogspot.com) 
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2. Multi Panel Layout 

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi 

beberapa tema visual dalam bentuk yang sama (square / double square 

semuanya). (Kusrianto, 2007: 311) 

 

Gambar 2.3 

Contoh Multi Panel Layout 

(sumber : www.pengantarperiklanan.blogspot.com) 

3. Picture Window Layout 

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara 

close up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa 

menggunakan model (public figure). (Kusrianto, 2007: 312) 

 

Gambar 2.4 

Contoh Picture Window Layout 

(sumber: www.tebarnasi.com) 
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4. Copy Heavy Layout 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing (naskah 

iklan) atau dengan kata lain komposisi layout nya didominasi oleh 

penyajian teks (copy). (Kusrianto, 2007: 313) 

 
Gambar 2.5 

Contoh Copy Heavy Layout 
(sumber: www.tebarnasi.com) 

5. Silhouette Layout 

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau tehnik fotografi 

dimana hanya ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Teks 

atau warna spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan 

sinar seadanya dengan tehnik fotografi. (Kusrianto, 2007: 314)  

 
Gambar 2.6 

Contoh Silhouette Layout 
(sumber: www.tebarnasi.com) 
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6. Type Specimen Layout 

Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis 

huruf dengan point size yang besar. Pada umumnya hanya berupa 

Head Line saja. (Kusrianto, 2007: 316) 

 

Gambar 2.7 

Contoh Type Specimen Layout 

(sumber: www.tebarnasi.com) 

 

 

7. Sircus Layout 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan 

baku. Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan 

susunannya tidak beraturan. (Kusrianto, 2007: 317) 
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Gambar 2.8  

Contoh Sircus Layout 

(sumber: www.tebarnasi.com) 

8. Jumble Layout 

Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sircus layout, yaitu 

komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur.  

(Kusrianto, 2007: 318) 

 

Gambar 2.9 
Contoh Jumble Layout 

(sumber: www.tebarnasi.com) 
9.  Grid Layout  
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Suatu tata letak iklan yang mengacu pada konsep grid,  

yaitu desain iklan tersebut seolah-olah bagian per bagian  

(gambar atau teks) berada di dalam skala grid. (Kusrianto, 2007: 318) 

 
Gambar 2.10 

Contoh Grid Layout  
(sumber: www.tebarnasi.com) 

10. Bleed Layout 

Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame  

(seolah-olah belum dipotong pinggirnya). Bleed artinya belum 

dipotong menurut pas cruis (utuh) kalau Trim sudah dipotong. 

 (Kusrianto, 2007: 319) 

 
Gambar 2.11 

Contoh Bleed Layout 
(sumber: www.tebarnasi.com) 
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11. Vertical Panel Layout 

Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertical  dan 

membagi layout iklan tersebut. (Kusrianto, 2007: 320) 

 

Gambar 2.12 

  Contoh Vertical Panel Layout 

(sumber: www.tebarnasi.com) 

12. Alphabet Inspired Layout  

Tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau 

angka yang berurutan atau membentuk suatu kata dan 

diimprovisasikan sehingga menimbulkan kesan narasi (cerita).  

(Kusrianto, 2007: 321) 

 

Gambar 2.13 

Contoh Alphabet Inspired Layout 

(sumber: www.tebarnasi.com) 
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13.  Angular Layout 

Penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya membentuk sudut 

kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40-70 derajat. 

 (Kusrianto, 2007: 321) 

 

Gambar 2.14 
Contoh Angular Layout 

(sumber: www.tebarnasi.com) 
 

14.  Informal Balance Layout 

Tata letak iklan yang tampilan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang. (Kusrianto, 2007: 322) 

 

Gambar 2.15 

Contoh Informal Balance Layout 

(sumber: www.tebarnasi.com) 
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15.  Brace Layout  

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L. Posisi bentuk 

L nya bisa tebalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong. 

(Kusrianto, 2007: 323) 

 
Gambar 2.16 

Contoh Brace Layout 
(sumber: www.tebarnasi.com) 

 
 

16. Two Mostises Layout 

Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua 

inset yang masing-masing memvisualkan secara diskriptif 

mengenai hasil penggunaan atau detail dari produk yang 

ditawarkan. (Kusrianto, 2007: 323) 
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Gambar 2.17 

Contoh Two Mostises Layout 
(sumber: www.tebarnasi.com) 

17. Quadran Layout 

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian  

dengan volume/isi yang berbeda. Misalnya kotak pertama 45%, kedua 

5%, ketiga 12%, dan keempat 38%. (mempunyai perbedaan yang 

menyolok apabila dibagi empat sama besar). (Kusrianto, 2007: 324) 

 
Gambar 2.18 

Contoh Quadran Layout 
(sumber: www.tebarnasi.com) 
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18. Comic Strip Layout 

Penyajian iklan yang dirancang secara kreatif sehingga 

merupakan bentuk media komik, lengkap dengan captions nya. 

(Kusrianto, 2007: 325) 

 

Gambar 2.19 
Contoh Comic Strip Layout 

(www.kartunmartono.wordpress.com) 
 
 

19. Rebus Layout 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks  

sehingga membentuk suatu cerita. (Kusrianto, 2007: 326) 
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Gambar 2.20 

Contoh Rebus Layout 

(sumber: www.tebarnasi.com) 

20. Symmetrical layout 

Layout jenis ini menyimpulkan keseimbangan yang amat murni. Garis 

demi garis , gambar demi gambar serta judul demi judul selalu harus 

ditempatkan pada tempat –tempat yang seimbang (Rochady, 1970: 

145). 
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Gambar 2.21 

Contoh Symmetrical layout 

(Sumber: www.google.com) 

E. Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual merupakan ilmu yang mempelajari konsep 

komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media untuk menyampaikan pesan 

dan gagasan secara visual, termasuk audio dengan mengolah elemen desain grafis 

berupa bentuk gambar, huruf dan warna, serta tata letaknya, sehingga pesan dan 

gagasan dapat diterima oleh sasarannya. Dapat diartikan juga desain komunikasi 

visual atau biasa disebut desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang 

menggunakan teks atau gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan. 

Desain grafis juga dapat didefinisikan sebagai aplikasi dan keterampilan seni dan 

komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri (yang biasa disebut seni 
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komersial). Desain grafis mencakup kemampuan kognotif dan keterampilan 

termasuk tipografi, pengolahan gambar, dan page layout. Desainer grafis menata 

tampilan huruf dan ruang komposisi untuk menciptakan sebuah rancangan yang 

efektif dan komunikatif. Desain grafis melingkupi segala bidang yang 

membutuhkan penerjemah bahasa verbal menjadi perancangan secara visual 

terhadap teks dan gambaran pada berbagai media publikasi guna menyampaikan 

pesan-pesan kepada komunikan seefektif mungkin (Suyanto 2004: 27). 

Dalam situs http;//www.aiga.com (25 Desember 2010) desain grafis dapat 

dibedakan menjadi beberapa kategori: 

1. printing (percetakan) yang berisi desian buku, majalah, poster, booklet, 

leaflet, flyer, pamphlet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis 

2. web desain: desain untuk halaman website 

3. film termasuk CD, DVD, CD multimedia interaktif untuk promosi 

4. indentifikasi (logo), EGD (Enfironmental Graphic Design): merupakan 

desian profesional yang mencakupi desain grafis, desain arsitek, desain 

industri dan arsitek taman 

5. desain produk, pemaketan dan sejenisnya 

Desain grafis kerap disebut sebagai desain komunikasi visual, tetapi 

organisasi profesi desain grafis internasional (ICOGRADA) tetap menggunakan 

istilah “Graphic Design” untuk profesi ini. Namun perkembangan terakhir 

mancatat, bahwa tidak semua karya desain grafis berupa karya cetak, melainkan 

juga sebagai karya audio visual dan multimedia, maka beberapa lembaga 

pendidikan menggunakan istilah desain kumunikasi visual dengan konsekuensi 
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baru, yaitu desain ditempatkan pada ilmu-ilmu komunikasi 

(http://www.desain.com 6 Nov 2010). 

Komunikasi visual sesuai dengan kata bentuknya terdiri dari kata 

“komunikasi” dan “visual”. Menurut Astrid Susanto (1997: 1) komunikasi berarti 

memberi tahu komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau 

informasi atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang 

dimaksudkan dapat dipahami (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001: 585). 

Menurut Bernard dan Gary A. Stayner (dalam Mulyana 2000: 62) komunikasi 

adalah transisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya, dengan 

menggunakan simbol-simbol baik berupa kata-kata, gambar, figur, grafik, dan 

sebagainya. 

Sedangkan kata visual sendiri itu adalah dapat dilihat dengan indera 

penglihatan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 1262). Dan 

menurut Poerwodarminto (1994: 1142) visual berarti berdasarkan penglihatan, 

dapat dilihat, dan kelihatan. Komunikasi visual berhubungan dengan komunikasi 

nonverbal yang dilakukan melalui penggunaan gambar dan bahan ilustrasi lainnya 

yang diamati melalui indera penglihatan (Bintardi 1994: 82). 

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa komunikasi visual 

adalah bentuk pengiriman pesan atau berita dengan menggunakan simbol, gambar 

atau bentuk nonverbal lainnya sehingga dapat diterima dengan menggunakan 

indera penglihatan. Jadi kesimpulan dari keseluruhan uraian di atas, desain 

komunikasi visual adalah sebuah rancangan kreatif yang berdasar pada prinsip 
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maupun unsur-unsur desain dan nilai estetika sehingga mampu berkomunikasi 

lewat unsur visual. 

F. Promosi 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud 

dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahan yang bersangkutan (Tjiptono 2002: 

219).  

Secara garis besar, proses komunikasi pemasaran dapat dijelaskan dalam gambar 

1 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Model Komunikasi Pemasaran (Tjiptono 2002: 219) 
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Terence A. Shimp (2000: 6) menyebutkan bahwa kegiatan promosi terdiri 

dari semua kegiatan pemasaran yang mencoba terjadinya aksi pembelian suatu 

produk yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat (www:/// 

Downloads FUNGSIPROMOSI .htm 10 Nov 2010). 

1. Fungsi Promosi 

Promosi memiliki lima fungsi yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan/lembaga. Kelima fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

a. Informing (Memberikan Informasi) 

Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik 

mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan 

citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Promosi 

menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan 

maupun konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dari merek 

yang telah ada. 

b. Persuading (Membujuk) 

Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan 

untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk 

mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi 

keseluruhan kategori produk. Lebih sering, promosi berupaya untuk membangun 

permintaan sekunder, permintaan bagi merek perusahaan yang spesifik. 

c . Reminding (Mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk dan jasa 
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yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan 

hadir dibenak konsumen. Periklanan lebih jauh didemonstrasikan untuk 

mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan para konsumen yang 

akhir-akhir ini belum membeli merek yang tersedia dan mengandung atribut-

atribut yang menguntungkan. 

d. Adding Value (Menambah Nilai) 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai tambah 

bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan kualitas, atau 

mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-

benar independen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih 

elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing.  

e. Assisting (Mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan) 

Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu 

perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk 

perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum 

melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Upaya, 

waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit waktu yang 

diperlukan untuk memberi informasi kepada prospek tentang keistimewaan dan 

keunggulan produk jasa. Terlebih lagi, iklan melegitimasi atau membuat apa yang 

dinyatakan klaim oleh perwakilan penjual lebih kredibel (www:/// Downloads 

FUNGSIPROMOSI.htm 5 Nov 2010). 
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2. Perbedaan Iklan atau Promosi 

Iklan adalah semua bentuk penyajian dan promosi nonpersonal atas ide, 

barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu dengan 

menggunakan media serta perantara di dalamnya, berdaya sebar luas yang 

memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan 

pembeli menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Periklanan 

berskala besar oleh seorang penjual menyiratkan hal yang positif tentang ukuran., 

kekuatan, dan keberhasilan penjual. Ekspresi yang lebih kuat, periklanan 

memberikan peluang untuk mendramatitasi perusahaan dan produknya melalui 

penggunaan cetakan, suara, dan warna yang penuh seni. Tidak bersifat pribadi 

Audiens tidak merasa wajib untuk memperhatikan atau menanggapi. Iklan hanya 

mampu melakukan monolog, bukan dialog, dengan audiens. 

Promosi aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/ membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahan yang bersangkutan. 

Jadi perbedaan promosi dengan iklan terdapat pada penyampainnya yaitu 

promosi dapat dilakukan sendiri atau perorangan jika sebuah iklan memerlukan 

bantuan dari sebuah advertising agensi atau biro iklan. 

3. Media Promosi  

Media promosi atau biasa disebut sebagai ruang iklan, mempunyai makna 

yaitu suatu media atau sarana yang digunakan untuk menunjang nilai keefektifan 

dalam berpromosi atau menyampaikan suatu informasi. Dalam hal ini media 
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penyampaian informasi atau promosi harus memiliki beberap kriteria, diataranya 

adalah: 

a. Tidak menimbulkan kerancuan (memiliki makna ganda) bila media 

promosi ini digunakan untuk menginformasikan suatu produk atau 

suatu lembaga yang bersifat formal 

b. Berada pada tempat-tempat strategis dengan khalayak masyarakat 

(konsumen) yang dituju 

c. Menambah nilai estetik dari suatu produk yang diinformasikan. 

Secara umum media promosi dapat dibedakan menjadi dua jenis 

berdasarkan tempat digunakan yaitu outdoor (luar ruangan) dan indoor (dalam 

ruang), tetapi sekarang media internet juga berfungsi sebagai media promosi atau 

lebih biasa disebut dengan dunia maya (http.www.promosi.com 1 Nov 2010). 

G. Iklan 

1.   Pengertian Iklan 

Menurut Tjiptono (2002) dalam “Strategi Pemasaran”, Iklan merupakan 

salah bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam 

mempromosikan produknya. Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, 

yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, 

yang disusun sedemikian rupa sehingga rasa  yang menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian.   

Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi 

seseorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa, 
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untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk 

berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. 

Iklan dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang untuk suatu 

produk atau sebagai pemicu penjualan-penjualan cepat. Disadari atau tidak, iklan 

dapat berpengaruh tetapi juga dapat berlalu begitu cepat. Iklan sangat unik karena 

iklan dapat mencapai tujuan meskipun disampaikan dengan panjang lebar dan 

terkadang membingungkan. Karena kita membayar iklan maka kita dapat memilih 

media yang sesuai untuk pemasangan atau penayangan iklan, sehingga pesan di 

dalamnya dapat sampai pada kelompok sasaran yang dituju.  

2.  Elemen-Elemen Iklan  

Untuk mengetahui apakah iklan suatu produk sesuai dengan keinginan atau 

dapat menarik perhatian masyarakat maka diperlukan elemen-elemen iklan 

sebagai berikut : 

a. Elemen heard words 

Maksudnya adalah kata-kata yang terdengar dalam iklan yang dapat 

membuat audiens semakin mengerti akan maksud pesan iklan yang 

disampaikan. 

b. Elemen music 

Maksudnya adalah musik yang terdapat dalam tayangan iklan 

termasuk iringan musik maupun lagu yang ditampilkan. 

c. Elemen seen words 

Maksudnya adalah kata-kata yang terlihat pada tayangan iklan yang 

dapat mempengaruhi benak pemirsa. 
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d. Elemen picture 

Maksudnya adalah gambar atau tayangan iklan meliputi obyek yang 

digunakan, figur yang digunakan, adegan yang ditampilkan. 

e. Elemen colour 

Maksudnya adalah komposisi atau keserasian warna gambar serta 

pengaturan cahaya yang terdapat dalam tampilan tayangan iklan. 

f. Elemen movement 

Maksudnya adalah gerakan yang ada terlihat pada tayangan iklan yang 

dapat mempengaruhi emosi seseorang untuk larut di dalamnya 

meliputi fragmen cerita dari adegan yang ditampilkan.  

g. 3.  Fungsi  Iklan 

Ada banyak pendapat tentang fungsi dan tujuan iklan. Iklan menjadi sangat 

penting untuk berkomunikasi antara perusahaan atau produsen dengan 

masyarakat. Secara umum, iklan memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut: 

a.   Memberikan informasi  

Dengan iklan, khalayak atau masyarakat diberi informasi mengenai 

produk atau merek tertentu. Selain itu, dengan iklan, masyarakat atau 

khalayak diberi informasi mengenai karakteristik serta keunggulan 

suatu produk atau merek tertentu. Dengan demikian, iklan dapat 

membuat konsumen atau calon konsumen sadar akan adanya produk 

baru.  
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b.  Membujuk  

Iklan juga berfungsi untuk membujuk khalayak atau masyarakat agar 

tetap menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi produk atau 

merek tersebut. Hal ini sangat penting, terutama pada tahap persaingan 

dimana perusahaan ingin membangun permintaan selektif untuk produk 

tertentu. Beberapa iklan menggunakan comparative advertising yang 

memberikan perbandingan atribut dari dua atau lebih merek atau 

produk secara eksplisit. Iklan yang efektif akan membujuk konsumen 

atau calon konsumen untuk mencoba menggunakan atau mengkonsumsi 

suatu produk.  

c.  Mengingatkan  

Iklan juga dapat membuat konsumen tetap ingat pada merek atau 

produk perusahaan. Ketika timbul kebutuhan yang berkaitan dengan 

produk tertentu, konsumen akan mengingat iklan tentang produk 

tertentu. Maka konsumen tersebut akan menjadi kandidat pembeli. Jadi, 

iklan juga bertujuan untuk mengingatkan khalayak atau masyarakat 

sebagai konsumen atau calon konsumen terhadap produk tertentu.  

d.  Memberikan nilai tambah  

Iklan juga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk atau merek 

tertentu dengan cara mempengaruhi persepsi konsumen. Iklan yang 

efektif akan memberikan nilai tambah produk sehingga produk 

dipersepsikan lebih mewah, lebih bergaya, lebih bergengsi, bahkan 
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melebihi apa yang ditawarkan oleh produk lain, dan secara keseluruhan 

memberikan kualitas yang lebih baik dari produk lainnya.  

e.  Mendukung usaha promosi lainnya.  

Iklan juga dapat digunakan sebagai alat pendukung usaha promosi 

lainnya seperti sebagai alat untuk menyalurkan sales promotion, 

pendukung sales representative, meningkatkan hasil dari komunikasi 

pemasaran lainnya. Disamping itu, menurut Tellis (1998) periklanan 

memberikan dampak terhadap produksi massal dibutuhkan perusahaan 

untuk melayani pasar yang luas. Perusahaan harus memberi merek 

produknya dengan nama yang unik sehingga konsumen melakukan 

permintaan terhadap suatu barang tertentu. Jadi, produksi massal dan 

pemasaran dapat menguntungkan bila telah memiliki merek. Produksi 

massal membutuhkan kemasan yang baik. Sehingga perusahaan dapat 

memberi merek pada kemasan dengan desain dan nama yang unik. Oleh 

karena itu iklan merupakan alat komunikasi perusahaan terhadap 

konsumen untuk menyampaikan kualitas produk yang unik yang dapat 

dilihat dari kemasan unik dan merk produk yang dihasilkan. 

4. Pendekatan Pesan dalam Iklan 

a) Iklan Informatif  

Yaitu iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan 

pengetahuan tentang produk baru yang sudah ada. 

b) Iklan Persuasif 
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Adalah iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, 

preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa. 

c) Iklan Pengingat 

Merupakan iklan yang dimaksudkan untuk merangsang pembelian 

produk atau jasa kembali. 

d) Iklan Penguatan  

Yaitu iklan yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli sekarang, bahwa 

mereka telah melakukan pilihan yang tepat. 

           (Kotler, 2007: 245) 

5. Media Iklan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media adalah perantara; 

penghubung; yg terletak di antara dua pihak (orang,golongan, dsb). Media 

periklanan merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, 

perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. 

Secara garis besar, media periklanan terbagi menjadi seperti berikut: 

a) Media iklan primer dan media iklan sekunder 

1) Media iklan primer adalah media iklan yang menjadi media 

utama yang diandalkan dalam mengkampanyekan produk. 

2) Media iklan sekunder adalah media iklan yang bersifat 

menunjang atau melengkapi dari media primer yang sudah dipilih 

b) Iklan-lini-atas dan iklan-lini-bawah 
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1) Iklan-lini-atas adalah media iklan yang berhak mengatur   

pengakuan dan pembayaran komisi atas apa yang diiklankan 

melalui media tersebut 

.2) Iklan-lini-bawah adalah iklan yang dilakukan secara mandiri oleh 

perusahaan bersangkutan tanpa bantuan biro iklan. 

c) Bauran Media Iklan 

Istilah yang digunakan untuk mengkombinasikan berbagai media 

periklanan untuk mendapatkan dampak yang lebih efektif. 

 (Diadaptasi dari media-periklanan.ppt menurut Warto STAIN Purwokerto) 

6. Daya Tarik Pesan dalam Iklan  

Dalam periklanan daya tarik pesan kadangkala disebut tema, ide, atau 

proposisi penjualan unik atau citra. Iklan yang terancang baik menggunakan daya 

tarik iklan yang direncanakan dengan cermat agar memotivasi pemirsa sasaran 

(Simamora, 2000: 801). Jenis daya tarik iklan yaitu: 

a. Daya Tarik Selebritis 

 Produk atau merek dapat menonjol dalam periklanan salah satunya 

menggunakan daya tarik para figure seperti seorang tokoh, bintang 

TV, aktor, aktris, atlet, ilmuwan dan sebagainya. Selebritis adalah 

pribadi yang dikenal masyarakat untuk mendukung suatu produk. 

b. Daya Tarik Humor 

Politisi, aktor, aktris, juru bicara masyarakat, profesor dan lainnya, 

pada suatu waktu menggunakan humor untuk menciptakan reaksi 

yang diinginkan. Pengiklan juga menggunakan humor untuk 
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mencapai sasaran komunikasi yang bervariasi untuk memicu 

perhatian, memandu konsumen secara menyeluruh terhadap tuntutan 

produk, mempengruhi sikap, dan pada akhirnya menciptakan 

tindakan konsumen untuk membeli produk. 

c. Daya Tarik Kesalahan 

Pengiklan menggunakan daya tarik kesalahan dan berusaha 

membujuk calon konsumen dengan menerapkan perasaan bersalah 

dapat diganti dengan menggunakan produk yang diiklankan atau 

ditunjukkan kesalahan agar konsumen tidak mengulangi kesalahan. 

d. Daya Tarik Komparatif 

Dalam periklanan, komparatif langsung atau tidak langsung suatu 

produk dengan produk pesaing, yang mempromosikan bahwa produk 

tersebut superior dibanding produk pesaing dalam pertimbangan 

pembelian disebut iklan komparatif. 

e. Daya Tarik Rasional 

Daya tarik rasional berfokus pada praktek, fungsi atau kebutuhan 

konsumen secara optimal terhadap suatu produk, yang memberikan 

tekanan pada manfaat atau alasan untuk mempunyai atau 

menggunakan suatu merek. Isi dari pesan menekankan pada fakta, 

belajar dan persuasi logis. Daya tarik rasional cenderung informatif. 

f. Daya Tarik Emosional 

 Daya tarik emosional berhubungan dengan kebutuhan psikologis 

konsumen untuk membeli suatu produk. Banyak konsumen 
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termotivasi untuk mengambil keputusan dan membeli suatu produk 

karena emosional dan perasaaan terhadap merek dapat menjadi lebih 

penting daripada pengetahuan terhadap atribut dan pernik-pernik 

produk tersebut. Secara umum daya tarik emosional itu menyangkut 

kebahagiaan, keterkejutan, ketakutan, kesedihan, kemarahan dan 

kemuakan. 

g. Daya Tarik Seks 

Daya tarik tarik seks mempunyai suatu daya tarik perhatian awal dan 

daya tarik perhatian dalam periode yang lama. Daya tarik seks 

biasanya menggunakan model atraktif dan pose yang propokatif. 

Meskipun demikian daya tarik seks akan mendapat tanggapan negatif 

jika tidak sesuai dengan materi yang diiklankan. Iklan dengan daya 

tarik seks sering kali melanggar etika dan tuntunan agama.  

h. Daya Tarik Kombinasi 

Daya Tarik Kombinasi adalah daya tarik perpaduan dari berbagai 

daya tarik, yaitu perpaduan dari daya tarik selebritis, daya tarik 

humor, daya tarik rasa takut, daya tarik kesalahan, daya tarik musik, 

daya tarik komparatif, daya tarik rasional, daya tarik emosional dan 

daya tarik seks. Daya tarik ini diharapkan dapat mensinergikan dari 

berbagai daya tarik sehingga dapat menghasilkan efek eksekusi pesan 

iklan yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan satu 

daya tarik saja.  
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(diadaptasi dari M. Suyanto: Strategi Perancangan Iklan Outdoor 

Kelas Dunia) 

7.  Gaya Pesan dalam Iklan 

Dalam hal ini gaya pesan iklan merupakan suatu hal atau teknik untuk 

menciptakan iklan dalam bentuk tertentu supaya memberikan daya tarik kepada 

konsumen. Gaya pesan iklan antara lain : 

a. Fragmen kehidupan (slice of life) 

b. Gaya hidup (life style) 

c. Fantasi (fantacy) 

d. Suasana/ citra (mood / image) 

e. Musikal 

f. Simbol kepribadian (personality symbol) 

g. Keahlian teknis 

h. Bukti ilmiah 

i. Kesaksian (testimonial) 

j. Menjual langsung 

k. Demonstrasi 

l. Perbandingan 

m. Animasi 

n. Humor 

o. Kombinasi 

 

 



44 

 

8. Teori Pesan dalam Iklan 

Penggarapan pesan dalam mendapatkan persepsi pemirsa dapat 

digambarkan dalam pengertian sifat pendekatan kreatif, adalah : 

a. Dogmatis, dalam pendekatan dogmatis sumber merujuk suatu proporsi 

langsung. (Majadikara dalam Arifiansah, 2010 : 49) 

b. Memaparkan alasan (reason why), membubuhkan fakta dan 

argumentasi, menyapa produk atau jasa yang ditawarkan layak dibeli. 

(Majadikara dalam Arifiansah,  2010 : 49) 

c. Emosional, pendekatan ini tepat untuk setiap prosuk yang memiliki 

potensi daya tarik selera atau yang dapat membangkitkan kecemasan 

bila tidak menggunakan  atau mengikuti produk yang ditawarkan. 

(Majadikara dalam Arifiansah, 2010 : 49) 

d. Iklan informatif bersifat memberikan informasi kepasar tentang 

adanya produk baru serta memberitahukan pasar tentang 

kegunaannya, menjelaskan pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan 

yang salah, mengurangi kecemasan pembeli dan membangun citra 

perusahaan. (Suyanto, 2005 : 53) 

e. Iklan persuasif membentuk permiuntaan selektif suatu merek tertentu 

yang dilakukan dengan membentuk proferensi merek, mendorong alih 

merek, mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk, membujuk 

pembeli menerima, mencoba atau mensimulasikan pengguna produk. 

(Suyanto, 2005:53) 
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f. Iklan pengingat, mengingatkan pembeli tentang produk yang sudah 

mapan dan membuat pembeli tetap mengingat produk itu walau tidak 

dalam musimnya dan mempertahankan kesadaran puncak. (Suyanto, 

2005 : 60) 

g. Iklan penambah nilai, bersifat menambah nilai pada persepsi 

konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas dan 

pengauatan persepsi konsumen. (Suyanto, 2005 : 67) 

h. Iklan bantuan aktifitas lain, perusahaan iklan yang bersifat membantu 

memfasilitasi aktifitas lain perusahaan dalam proses komunikasi 

pemasaran dan menyempurnakan hasil komunikasi pemasaran yang 

lain. (Suyanto, 2005:64) 

9. Perbedaan  Promosi dengan Iklan  

Iklan adalah semua bentuk penyajian dan promosi non-personalitas ide, 

barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu dengan 

menggunakan media perantara, didalamnya berdaya sebar luas yang 

memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan 

pembeli membandingkan pesan dari berbagai pesaing. 

Periklanan berskala besar oleh seorang penjual menguatkan hal yang positif 

tentang ukuran, kekuatan dan keberhasilan penjual. Periklanan memberi peluang 

untuk mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, 

suara dan warna yang penuh seni. 

Iklan tidak bersifat pribadi, audien tidak harus memperhatikan atau 

menanggapi. Iklan hanya merupakan monolog, bukan dialog dengan audience. 
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Sementara promosi lebih luas dari iklan dn iklan merupakan bagian yang ada 

dalam promosi. Penyampaian promosi dapat dilakukan sendiri atau perorangan.   

Iklan adalah semua bentuk penyajian dan promosi nonpersonal atas ide, 

barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu dengan 

menggunakan media serta perantara di dalamnya. Berdaya sebar luas yang 

memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan 

pembeli menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Periklanan 

berskala besar oleh seorang penjual menyiratkan hal yang positif tentang ukuran, 

kekuatan, dan keberhasilan penjual. Ekspresi yang lebih kuat : periklanan 

memberikan peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui 

penggunaan cetakan, suara, dan warna yang penuh seni. Tidak bersifat pribadi : 

audience tidak merasa wajib untuk memperhatikan atau menanggapi. Iklan hanya 

mampu melakukan monolog, bukan dialog, dengan audience.  

Promosi aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahan yang bersangkutan.  

Jadi perbedaan promosi dengan iklan terdapat pada penyampainnya yaitu 

promosi dapat dilakukan sendiri atau perorangan jika sebuah iklan memerlukan 

bantuan dari sebuah advertising agensi atau biro iklan.  
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Bagan 1 : Kegiatan Promosi (diadaptasi dari Kotler, 2001 : 98-100) 

 

 

Bagan 2 : Jenis-Jenis Iklan  
(diadaptasi dari Alo Liweri (dalam Sanjaya, 1995 : 32-35) 
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Jika bagan 1 dan bagan 2 di gabungkan akan dihasilkan simpulan berupa bagan 3 

sebagai berikut : 

 

Bagan 3 : Hubungan Antara Kegiatan Promosi Dan Jenis Iklan 

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi lebih luas dari pada 

iklan   produk dan bukan produk iklan langsung dan tidak langsung dan iklan 

komersial dan bukan komersial. Penyampaian promosi dapat dilakukan sendiri 

atau perorangan, jika sebuah iklan memerlukan bantuan dari sebuah advertising 

agensi atau biro iklan. 

10.   Pesan dalam Iklan dan Pesan dalam Katalog 

Iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator dalam hal 

ini perusahaan atau produsen untuk menyampaikan informasi tentang barang atau 

jasa kepada publik, khususnya pelanggannya melalui suatu media massa. Selain 

itu, semua iklan dibuat dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberi informasi 

dan membujuk para konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di 
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iklan tersebut, dapat berupa aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang 

ditawarkan. 

Pesan dalam iklan bersifat persuasif. Persuasi adalah kegiatan psikologis 

dalam usaha mempengaruhi sikap, sifat, pendapat dan perilaku seseorang atau 

orang banyak. Kegiatan persuasi menggunakan cara komunikasi yang berdasar 

pada argumentasi dan alasan-alasan psikologis. Dalam usaha mempersuasi orang 

dengan iklan makan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dan 

memperhitungkan faktor kebutuhan, dorongan jiwa, keinginan dan motivasi 

masyarakat yang akan dituju. 

Sementara pesan yang terkandung dalam katalog tidak berbeda dengan 

pesan dalam iklan, karena katalog merupakan salah satu media beriklan. Hanya 

saja dalam katalog pesan yang disampaikan lebih banyak dari pada media iklan 

lain seperti iklan tayang, brosur, pamflet, dan media periklanan yang lain. Dengan 

demikian dapat pesan yang terkandung dalam katalog bersifat dogmatis, reason 

why, emosional, informatif, persuasif, dan mengingatkan. 

H. Pengertian Katalog 

Katalog merupakan sejenis brosur yang berisi rincian jenis produk/layanan 

usaha dan kadang-kadang dilengkapi dengan gambar-gambar. Ukurannya 

bermacam-macam tergantung keperluan bisnisnya.  Katalog yang dikeluarkan 

oleh sebuah percetakan yang memproduksi katalog berisi contoh-contoh semua 

jenis katalog yang diproduksi lengkap dengan isi gambar halaman demi halaman, 

yang dicetak untuk mewakili tampilan dari kualitas katalog tersebut.   



50 

 

Katalog acara dari sebuah stasiun televisi berisi rancangan seluruh acara 

yang akan ditampilkan oleh televisi tersebut selama satu bulan. Katalog itu 

dibagikan kepada calon pemasang iklan agar mudah menentukan acara serta jam 

tayang tertentu yang akan di sponsorinya (Kusrianto 2007: 331).  

Katalog adalah alat pendukung suatu promosi. Agar bisa mengetahui 

informasi tentang studio seni grafis dengan cepat. Hal ini sangat berbeda dengan 

media promosi lainnya, seperti: website, blog dan media elektronik (radio dan 

televisi). Jadi, katalog harus dirancang dengan baik serta dapat menampilkan citra 

dari produk/ jasa. 

Dalam situs http://www.sunaryohadi.info 15 Oktober 2010, katalog 

dipandang sebagai alat pendukung promosi, katalog mempunyai keuntungan 

sebagai berikut : 

1. Informasi lebih detail dan tuntas dari produk dan jasa. 

Dalam media promosi selain katalog, ruang/space iklan sangat terbatas. 

Informasi yang terdapat di sini hanya berupa tampilan penting saja dan bahkan 

tidak sedikit yang sulit untuk dipahami tentang maksud dari isi penawaran produk 

atau jasa tersebut. Oleh karena itu, katalog diperlukan para calon konsumen 

khusuhnya pada katalog ini yaitu untuk mahasiswa untuk mengetahui lebih detail 

dari informasi produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh seperti barang 

elektronik, dalam iklan media massa seperti televisi dan radio, isi penjelasan 

informasi ataupun produk sangat singkat sekali, tapi dengan katalog dapat 

disampaikan secara detail technical specification produk tersebut. 
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2. Tampilan yang baik akan memberi image yang baik kepada calon 

pelanggan.  

Pada saat mengunjungi melihat katalog, calon pengunjung akan menangkap 

image tentang citra suatu lembaga. Situs yang baik dengan isi/content menarik 

pasti akan menarik calon pelanggan untuk menghubungi langsung. Peran 

copywriter disini sangat diperlukan untuk situs yang serius. Walaupun media lain 

juga memberikan image, katalog mempunyai kelebihan content yang bisa lebih 

banyak. 

3. Isi yang selalu up to date 

Pengunjung akan selalu berhadapan dengan informasi terkini dari 

produk/jasa yang ditawarkan, selama isi/content selalu di up date. Untuk media 

promosi lain, kebanyakan harus dirancang ulang supaya informasi selalu baru. 

Oleh karena itu, katalog lebih praktis dan efektif sebagai media promosi. 

4. Salah satu identitas 

Saat ini alamat katalog menjadi salah satu identitas. Dengan adanya katalog 

suatu perusahaan dapat berhubungan langsung secara global dan tentunya bisa 

mempermudah proses transaksi dan hal-hal lain yang menyangkut akses dari suatu 

perusahaan maupun lembaga yang bersifat formal. 

I. Profil Jurusan Seni Rupa 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES adalah sebuah jurusan yang secara khusus 

mendidik mahasiswa menjadi pendidik seni, seniman dan desainer di Jurusan ini 

memiliki (i) Program Studi Seni Rupa SI, (ii) Program Studi Pendidikan Seni 

Rupa SI, (iii) Program Desain Komunikasi Visual D3. Gedung Jurusan Seni Rupa 
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FBS UNNES ini juga memiliki beberapa Studio yang digunakan sebagai 

berlangsungnya proses belajar mengajar mahasiswa yaitu Studio Gambar, Studio 

Ukir, Studio Patung, Studio Keramik, Studio lukis, Studio Fotografi, Studio 

Komputer Grafis, dan Studio Seni Grafis. Seni rupa bukanlah hanya sebuah nama 

namun makna dari nama itu memiliki kekuatan yang mendorong mahasiswa untuk 

berkreativitas menciptakan desain komunikasi dalam bentuk gambar dalam 

sebuah media.  

1. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Seni Rupa 

a. Visi Jurusan Seni Rupa 

Penyangga konservasi bidang kesenirupaan bertaraf internasional 

b. Misi Jurusan Seni Rupa 

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengapdian kepada 

masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kependidikan dan praktisi di bidang 

Seni Rupa.  

c. Tujuan 

Menghasilkan lulusan yang (1) mampu melaksanakan pembelajaran seni 

rupa jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran (2) memiliki pengetahuan, kemampuan berkreasi dan berprestasi 

serta kemampuan kompetitif di bidang akademik dan profesi seni rupa  (3) 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES bertujuan mengembangkan dan 

menyosialisasikan bidang kependidikan Seni Rupa dan Desain.  
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2. Beberapa Studio yang Ada di Jurusan Seni Rupa 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES adalah sebuah jurusan yang secara khusus 

mendidik mahasiswa menjadi pendidik seni, seniman dan desainer. Jurusan Seni 

Rupa memiliki beberapa studio yang dimanfaatkan untuk berkarya di bidang seni 

baik mahasiswa maupun dosen, antara lain yaitu studio gambar, studio patung, 

studio ukir, studio kramik, studio lukis, studio fotografi, studio komputer grafis, 

dan studio grafis. 

  

3. Studio Seni Grafis Jurusan Seni Rupa 

Jurusan Seni Rupa mempunyai satu studio seni grafis yaitu di lantai satu, 

gedung Seni Rupa. Studio Seni Grafis di Jurusan Seni Rupa ini digunakan sebagai 

tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dan juga sebagai tempat 

mahasiswa mengerjakan tugas-tugas akademik dalam rangka meningkatkan 

ketrampilan mereka di bidang seni. Tujuan mahasiswa memperoleh mata kuliah 

seni grafis agar mahasiswa dapat terampil membuat desain grafis.  

Di dalam studio seni grafis di Jurusan Seni Rupa terdapat beberapa meja 

sablon dan kursi untuk mahasiswa, satu meja dan kursi untuk dosen, satu papan 

tulis, dan beberapa hasil karya mahasiswa yang berada di sana. Di bawah ini 

potret studio seni grafis beserta alat-alat yang berada di sana dan aktifitas 

mahasiswa di dalam studio seni grafis.  
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Gambar 1: Proses Belajar Mengajar di Studio Seni Grafis 

Sumber: Foto Penulis 
 

1. Pengelolaan Studio Seni Grafis 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES memiliki program khusus untuk studio-

studio yang berada di Jurusan Seni Rupa tersebut. Adapun program kegiatan di 

studio seni grafis terdiri dari program jangka pendek dan program jangka panjang 

yaitu:  

a. Program Jangka Pendek 

1) Melakukan penataan sarana-prasarana studio seni grafis 

2) Menyusun tata-tertib pemanfaatan dan pemeliharaan studio seni 

grafis 

3) Menginventarisasi koleksi karya studio seni grafis 

4) Mengklasifikasi koleksi karya seni grafis berdasarkan kelayakan 

dan kurun waktu pembuatannya 

5) Mengusulkan pengadaan alat dan bahan studio seni grafis 



55 

 

6) Mengatur pengelolaan kegiatan dan penertiban administrasi 

pemanfaatan studio seni grafis 

7) Melakukan kegiatan penelitian dan eksperimentasi penggunaan 

media bagi pengembangan teknologi seni grafis 

8) Mempublikasikan hasil karya praktikum dan eksperimentasi dalam 

bentuk diskusi,  pameran, dan bazar 

9) Memajang hasil karya praktikum dan eksperimentasi di studio 

sebagai upaya peningkatan apresiasi, motivasi, dan interaksi bagi 

mahasiswa 

10)  Mengevaluasi hasil kegiatan studio seni grafis dan melaporkan 

kepada ketua jurusan melalui kepala studio setiap akhir semester 

 

b. Program Jangka Panjang  

1) Mengusulkan penambahan peralatan studio seni grafis 

2) Mengusulkan penelitian dan eksperimentasi bahan-bahan seni 

grafis dalam rangka pengembangan media dan teknologi seni grafis 

3) Menyelenggarakan pameran hasil karya praktikum seni grafis 

4) Melayani jasa konsultasi perencanaan/pembuatan desain grafis 

kepada masyarakat 

5) Mengadakan studi banding ke studio-studio seni grafis dan 

kerjasama dengan Perguruan Tinggi Seni Rupa lain atau Seniman.  
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2. Perkembangan Studio Seni Grafis 

Studio seni grafis berada di belakang gedung B5,  tahun ini baru saja 

direnovasi. Ruang studio seni grafis sekarang berada dibelakang dan lebih enak 

untuk melakukan aktifitas belajar mengajar karena ruang tersebut dalam suasana 

terbuka dengan alam yang dibatasi sebuah tembok saja. Ruang studio tampak luas 

dan nyaman sehingga mahasiswa terbebas dan menikmati pemandangan hingga 

proses pembuatan karya-karya mereka hingga akhir mata kuliah.  

Pengelolaan studio seni grafis merupakan salah satu aspek penting agar 

kenyamanan dalam belajar dapat tercipta sehingga prestasi belajar dapat 

meningkat. Pengelolaan studio seni grafis yang efektif merupakan syarat mutlak 

bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang baik. Prestasi belajar 

merupakan hasil belajar yang telah dicapai dan ditandai dengan perkembangan 

serta perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang diperlukan dari belajar 

dalam waktu tertentu.  

3. Kapasitas Studio Seni Grafis 

Kapasitas penggunaan studio patung ± 30 mahasiswa dan untuk kapasitas 

meja dan kursi berjumlah 25 buah meja sablon, ±10 meja. Karena kapasitas alat 

yang terbatas, para mahasiswa biasanya menggunakan alat meja sablon bergantian 

untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Namun ada juga yang menyelesaikan 

tugasnya di luar studio seni grafis, misalnya di kos atau rumah masing-masing. 

4. Kebersiahan Studio Seni Grafis 

Untuk kebersihan studio seni grafis sendiri kurang terjaga. Biasanya 

sebelum pelajaran dimulai ruangan sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan, 
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namun setelah digunakan para mahasiswa biasanya ruangan menjadi kotor bekas 

cat, obat afdruk atau bahan-bahan pembuatan desain grafis lainnya. 

5. Penerangan Studio Seni Grafis 

Penerangan di studio seni grafis saat ini sangat bagus, karena studio seni 

grafis berada di luar, dan terlihat menyatu dengan alam sehingga terlihat 

ruangannya sangat terang. Ditambah juga tembok yang dicat warna putih 

menambah ruangan studio seni grafis nampak lebih terang. Di sana juga dipasang 

lampu untuk penerangan dimalam hari.  

6. Pemakaian Studio Seni Grafis 

Studio seni grafis di Jurusan Seni Rupa ini digunakan sebagai tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar dan juga sebagai tempat mahasiswa 

mengerjakan tugas-tugas akademik dalam rangka meningkatkan ketrampilan 

mereka di bidang seni grafis.  

Beberapa Mata Kuliah yang diajarkan di Studio Seni Grafis tersebut yaitu:  

a. Program Pendidikan Seni Rupa S1 terdiri dari: 

1) Seni Grafis 1 

2) Seni Grafis 2 

3) Sablon 

b. Program Desain Komunikasi Visual: 

1) Metode Reprografis 1 

2) Metode Reprografis 2 

3) Metode Reprografis 3 

4) Sablon 
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c. Beberapa Teknik yang diajarkan di seni grafis 

Dalam proses cetak– mencetak ada beberapa prinsip dasar atau teknik dasar 

mencetak. Teknik dasar dalam proses seni grafis pada dasarnya dikategorikan 

berdasarkan jenis klise yang digunakannya. Teknik dasar seni grafis 

dikelompokan menjadi empat kategori. Adapun teknik dasar yang dimaksud dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

a. Relief Print 

Relief print atau cetak tinggi yang dimaksud adalah menggunakan cetakan 

yang permukaannya tidak rata yaitu tinggi rendah. Maka dari itu yang dimaksud 

cetak tinggi apabila dilihat dari permukaan klisenya dapat disebut bahwa cetak 

tinggi adalah menggunakan klise yang permukaannya tinggi rendah, pada bagian 

yang tinggi tempat menempelnya tinta dan apabila dicetakan bagian tersebut 

sebagai penghasil gambar ( Encycl, Americana 1984: 190 jilid 13 dalam media 

pembelajaran yang dibuat Drs. Nur Rokhmat, B.A., M.Pd). 

b. Intaglio Print 

Intaglio print atau cetak dalam yang dimaksud adalah menggunakan cetakan 

yang permukaannya tidak rata yaitu tinggi rendah. Namun cetak dalam ini 

prosesnya kebalikan dengan proses cetak tinggi. Maka dari itu yang dimaksud 

cetak dalam apabila dilihat dari permukaan klisenya dapat dikatakan bahwa cetak 

dalam adalah menggunkan klise yang permukaannya tinggi rendah namun pada 

bagian yang rendah itulah tempat menempelnya tinta, sehingga apabila dicetakan 

bagian tersebut sebagai penghasil gambar ( Encycl, Americana 1984: 190 jilid 

13). 
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c. Planography Print 

Planography print atau cetak datar adalah jenis cetak yang permukaan 

klisenya dalam keadaan flat/rata dan halus. Bagian yang menyerap tinta, 

permukaannya sama tinggi. Perbedaanya sangat sedikit yaitu pada disebabkan 

oleh tebalnya lapisan kimia (emulsi) yang melekat pada permukaan klise ( Encycl, 

Americana 1984: 190 jilid 13). 

d. Stencil Print 

Stencil print dapat diartikan cetak tembus atau cetak klise tembus. Apabila 

dibandingkan dengan teknik cetak lainnya, maka cetak tembus merupakan 

perkembangan terbaru dalam dunia seni grafis. Cetak tembus ( stencil print ) 

adalah teknik cetak yang menggunakan klise yang permukaannya terlubang-

lubang dan lubang tersebut tempat berlalunya tinta (Encycl, Americana 1984: 190 

jilid 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

60 

BAB III 

METODE BERKARYA 

 

A.  Media Berkarya 

Media berarti sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Media dalam desain 

digunakan sebagai media komunikasi atau digunakan sebagai sarana untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain, sehingga terjadi iteraksi antara pengguna 

dan desainer (Rondhi 2002: 22). 

Media dalam mendesain merupakan sarana untuk dapat menunjukkan apa 

yang sudah menjadi ide atau gagasan sebagai cara untuk mengungkapkan 

pengalaman estetis. Untuk menggunakan media komputer agar dapat mendapat 

nilai lebih pada hasil karya dengan hasil akhir cetak pada kertas yang kemudian 

dibuat menjadi bentuk tiga dimensi. Mendesain tidak hanya dilakukan pada media 

kertas, tetapi juga bisa diterapkan pada media komputer. 

1. Komponen Bahan  

a. Kertas  

Kertas yang digunakan untuk karya adalah kertas ivory  ukuran kertas 20x14  

cm 80g bentuk persegi panjang dengan sudut bagian kanan bawah terpotong. 

b. Tinta Warna 

Pencetakan menggunakan printer Canon tipe MP145, tinta yang dipakai 

menggunakan warna CMYK (Cyan,Magenta,Yellow,dan Black) sehingga 

menghasilkan nuansa warna pada setiap desain yang ditampilkan dengan 

komposisi pada semua karya sama, tinta yang digunakan  merek Ultra Plus, di 

Gital Printing. 
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2. Komponen Alat 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

1) Seperangkat PC 

Spesifikasi PC ( Personal Computer) yang dipakai dalam mengerjakan karya 

terdiri dari: 

a) Monitor LCD merek Samsung 15 inch.  

     Digunakan untuk melihat karya jadi. 

b)  CPU(Central Processing Unit)dengan spesifikasi: 

(1) Processor AMD Athlon X2 7750+CPU 2,7 Ghz 

(2) HardDisk 160 Gb 

                        (3) DDR2 2 Gb 

  (4) VGA Card 512 Mb PCI-Express ATI Radeon HD 4650 

  (5) DVD Super Multi Merek LG 

(6) Mouse merek Fit- tech 

Perangkat tersebut merupakan seperangkat alat yang berfungsi untuk kinerja 

atau proses penyimpanan dan pengolahan data pada harddisk. 

c)  

d) Keyboard merek Okaya 

 Keyboard ini digunakan untuk mengetik laporan tugas akhir dan mengisi 

huruf dalam pembuatan desain katalog di komputer. 

2) Scanner merek Canon LiDE 25 

 Scanner digunakan sebagai pemindah gambar dari referensi yang 

mendukung. Scanner  mempunyai cara kerja seperti halnya photocopy, hasil 

pembacaan Scanner dapat disimpan dalam memori komputer. 
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3)  Kamera Digital Fujifilm FinePix A900 9.0 Mega Pixel digunakan untuk 

mengambil gambar. 

4) Flasdisk merek Vandisk memori 2 Gb dan CD-R untuk menyimpan 

data. 

b . Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak yang digunakan merupakan Windows XP SP2 dengan 

program grafisnya : 

1) Adobe Photoshop CS 2  digunakan untuk mengedit dan mengolah serta 

menambah efek-efek foto. 

2) CorelDraw 12 digunakan untuk membuat dan menyusun penanggalan 

serta menanggalan serta menambahkan efek-efek. 

3) Teknik Berkarya 

Dalam berkarya penulis mengggunakan teknik cetak print-out dan digital 

printing untuk menghasilkan gambar yang besar dengan keakuratan warna yang 

baik. Proses  penyimpanan file dengan format JPEG (Joint Photographic Expres 

Group). Dari JPEG kemudian data dibuka pada program  Adobe Photoshop CS 2 

dengan tujuan diolah dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada tersebut 

sehingga menghasilkan gambar atau efek-efek foto yang diinginkan. Sedangkan 

CorelDraw 12 digunakan untuk membuat penanggalan dan menata lay out. Dari 

sofware-software tersebut masing-masing memiliki keunggulan yang tidak  

dimiliki oleh software oleh software lainnya. Dengan kedua software tersebut, 

penulis sudah bisa mencapai hasil yang diinginkan dalam pembuatan karya 

desainnya. 
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B. Prosedur Berkarya 

Katalog ini dilakukan dengan beberapa tahapan kerja antara lain:  

1. Penetapan Tujuan Karya 

Penetapan tujuan yaitu menetapkan hasil akhir yang dicapai dari pembuatan 

karya tugas akhir. Penetapan tujuan menjadi hal yang paling utama dalam 

pembuatan tugas akhir. Tujuan ini menjadi landasan penyusunan dalam membuat 

rancangan karya penyusun agar tetap sesuai dengan tujuan awal seperti yang 

dituliskan pada halaman 4 pada Tujuan karya. 

2. Analisis Target Audience 

Pada tahap ini perlu diperhatikan adalah target audience yang dituju sebagai 

acuan menentukan jenis media promosi dan menentukan bahasa apa yang dipakai 

agar tepat dan efisien. Pada karya ini target audience yang dituju adalah anak-

anak SMA (sekolah menengah atas) dan semua masyarakat Unnes (mahasiswa 

dan dosen). Oleh karena yang menjadi target audience adalah kalangan siswa 

SMA, maka tidak perlu menggunakan media promosi yang cakupanya terlalu 

besar seperti iklan pada media televisi. Media promosi yang tepat untuk target 

audience seperti tersebut adalah menggunakan media katalog. Hal ini dianggap 

tepat karena katalog dapat mencakup berbagai informasi tentang studio seni grafis 

jurusan seni rupa.  

Cakupan target audience merupakan kalangan terpelajar, seperti siswa 

SMA, mahasiswa dan dosen. Dalam cakupan target audience penulis mengenal 

beberapa segmentasi pasar, namun di sini penulis hanya akan menyebutkan 

segementasi pasar yang menjadi acuan bagi penulis terhadap target audien yaitu :  
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a. Segmentasi demografis dalam hal ini pengelompokan berdasarkan 

pada  variabel pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, jumlah 

penduduk, usia dan ukuran keluarga (Suyanto, 2007 : 7). Disini 

penulis mengkhususkan pada pengelompokan  berdasarkan variabel 

pendidikan, karena katalog ini membidik pelajar termasuk siswa 

SMA (Sekolah Menengah Atas), mahasiswa-mahasiswa dan dosen.  

b. Segmentasi psikografis yang mengelompokan pasar didasarkan dalam 

variabel gaya hidup, nilai, moral dan kepribadian (Suyanto, 2005 : 

23). Variabel tersebut  ditonjolkan pada kepribadian karena 

berhubungan dengan keinginan atau minat siswa SMA yang hendak 

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, misalnya dari SMA ke 

Universitas. Penulis memilih mereka yang sekiranya memiliki 

keinginan yang tinggi untuk melanjutkan sekolah. 

c. Segmentasi pasar industri yang didasarkan pada variabel demografi 

yaitu salah satunya adalah mengenai lokasi, lokasi seperti apa yang 

harus diperhatikan, daerah – daerah mana yang harus dipilih menjadi 

target audien untuk melakukan survey (Suyanto, 2007 : 22). Lokasi 

menjadi hal penting untuk penyebaran angket karena berhubungan 

dengan jarak, jarak yang semakin dekat akan semakin diminati. Disini 

penulis selain memilih SMA di wilayah Semarang juga melakukan 

survey diwilayah pantura dan sekitar Semarang seperti Demak, 

Kendal, Kudus, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan wilayah 

penyebaran yang lain. Wilayah tersebut dipilih karena wilayah 
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tersebut adalah wilayah yang paling dekat dengan Universitas Negeri 

Semarang dan tentu saja minat mereka lebih besar dibandingkan 

dengan minat untuk melanjutkan ke universitas yang lain. 

3. Studi Kepustakaan 

Tahap ini dilakukan untuk melengkapi referensi bagi penulis, antara lain 

website, majalah desain, buku tentang desain dan seni grafis, pemotretan obyek, 

serta artikel-artikel yang berkaitan dengan tugas akhir.  

4. Metode Wawancara 

Proses wawancara tentu saja harus diarahkan dan dikontrol oleh 

pewawancara untuk memenuhi fungsi dan tujuan dari percakapan itu sendiri. 

Metode yang digunakan penulis adalah metode sampel bertujuan (purposive 

sumpling) yaitu perwakilan dari target dipilih berdasarkan tujuan penelitian, 

karena disini tujuan penelitian penulis membahas tentang studio seni grafis maka 

penulis memilih dosen mata kuliah seni grafis yang menjadi sumber untuk 

diwawancarai. Metode sampel atau sampling adalah metode pengumpulan data 

kepada sebagian anggota populasi sebagai perwakilan target sehingga lebih 

praktis. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang 

bersangkutan dengan studio seni grafis jurusan Seni Rupa yaitu Drs. Nur 

Rokhmat, M. Pd. selaku  dosen mata kuliah seni grafis. Pedoman wawancara yang 

diambil penulis adalah bentuk semi structured. Dalam hal ini mula - mula 

interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian 

satu per satu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Dengan 
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demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan 

keterangan yang lengkap dan mendalam.  

5. Angket  

Angket merupakan sebuah metode pengumpulan informasi yang spesifik 

tentang suatu permasalahan, sehingga data setelah melalui proses analisis 

menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih kompleks. 

Untuk mengetahui bagaimana katalog yang diinginkan oleh target audience  

(siswa SMA/SMK), maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang penulis 

ajukan kepada siswa SMA/SMK. Dalam hal ini penulis akan melakukan survey 

dengan menggunakan angket melalui metode sampel wilayah. Metode Sampel 

adalah metode pengumpulan data kepada sebagian anggota populasi sebagai 

perwakilan target audience, sementara metode sampel wilayah adalah metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah 

yang terdapat dalam populasi. Dalam hal ini populasinya adalah wilayah 

Semarang dan sekitarnya, karena studio seni grafis yang dipromosikan berada di 

Semarang. Metode sampel wilayah dilakukan dengan memberikan angket untuk 

setiap perwakilan wilayah tersebut, disetiap wilayah diberikan beberapa angket 

yang nantinya disebarkan pada SMA diwilayah tersebut. Metode ini dipilih karena 

adanya perbedaan ciri dan karakter antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. 

Keuntungan menggunakan metode ini adalah hasilnya lebih subyektif, murah, 

cepat, mudah dan relevan dengan tujuan penelitiannya. Sedangkan kerugiannya 

adalah kurang representatif untuk mengambil kesimpulan secara umum 

(generalisasi). Meski demikian, metode ini cukup maksimal untuk mengumpulkan 
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data mengingat terbatasnya jumlah angket yang disebarkan. Adapun isi dari 

angket adalah jenis huruf yang cocok digunakan untuk pembuatan iklan katalog 

menurut responden adalah Rockwell  untuk judul dan Times New Roman untuk 

isinya. Ukuran font yang digunakan dalam pembuatan katalog pada judul cover, 

sub judul dan isi memakai ukuran huruf 22, 18, dan 16 point, Warna huruf yang 

digunakan untuk pembuatan iklan katalog adalah putih, warna background  yang 

dipilih audien adalah warna hitam dan abu – abu, komposisi yang sesuai untuk 

katalog yaitu keseimbangan asimetris. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

6. Penentuan konsep desain 

Dalam penentuan konsep desain, penulis menentukan berdasar pada data 

dari klien, data designer sendiri dan angket hasil target audience. Ketiga data 

tersebut dijadikan penulis sebagai pijakan dalam mendesain karya katalog ini. 

Klien yang dimaksud dalam hal ini adalah pemesan, yaitu jurusan Seni Rupa 

FBS Unnes. Disebut pemesan karena pihak Sekretaris jurusan yang menganjurkan 

beberapa mahasiswa untuk melibatkan jurusan Seni Rupa pada tugas akhirnya dan 

mempromosikannya melalui media yang diinginkan. Penulis memilih studio seni 

grafis karena studio tersebut memang belum ada yang mengulas, disamping itu 

penulis juga tertarik dengan pengelolaan studio seni grafis, kegiatan perkuliahan 

studio seni grafis dan tertu saja karya seni grafis.  

Data yang berasal dari klien meliputi : hasil wawancara, profil jurusan Seni 

Rupa, visi, misi, dan tujuan, profil dari studio seni grafis, dokumentasi dari karya 

– karya seni grafis dan peralatannya serta kegiatan belajar mata kuliah seni grafis 
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di studio seni grafis. Data – data tersebut didapat dari jurusan yang sebagian 

penulis dapatkan melalui penelitian. 

Selain data yang tersebut di atas, klien juga memberikan anjuran mengenai 

konsep warna background, klien meminta agar warna hitam dipilih sebagai warna 

dasar dengan pertimbangan agar antara isi dan tampilan terlihat maching. Warna 

hitam adalah warna natural dan warna yang menjadi identitas dari karya seni 

grafis khususnya karya seni grafis yang ada di jurusan Seni Rupa Unnes. Dengan 

memilih warna hitam maka semakin mempertegas mngenai isi dari katalog 

tersebut. 

Sedangkan data dari desainer, penulis mencari referensi yang dapat 

dijadikan sebagai konsep desain. Dari mulai jenis iklan yang dipilih adalah Iklan 

bukan produk dan iklan non-komersil karena katalog ini merupakan suatu karya 

yang dipromosikan tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk 

menginformasikan tentang studio seni grafis yang ada di jurusan Seni Rupa, 

mengenalkan pada masyarakat agar masyarakat mengetahui atau bahkan merasa 

tertarik untuk masuk jurusan Seni Rupa FBS Unnes. Media yang digunakan 

adalah  media cetak, hal ini dikarenakan media cetak mudah untuk dijangkau 

semua kalangan. Gaya pesan dengan bukti ilmiah karena menggunakan 

pendekatan dengan menyajikan bukti survey atau bukti ilmiah bahwa studio seni 

grafis tersebut lebih disukai atau mengungguli yang lain karena studio seni grafis 

tersebut memiliki kelebihan. Media iklan yang dipilih adalah media iklan 

sekunder karena sifatnya menunjang atau melengkapi media primer yang dipilih 

untuk mempromosikan studio seni grafis. Media primer memang belum 
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dilakukan, akan tetapi penulis berharap dari jurusan memiliki keinginan untuk 

mempromosikan studio seni grafis dengan metode iklan primer seperti melakukan 

promosi dengan membuat iklan tayang atau membuat desain web. Pendekatan 

iklan menggunakan pendekatan persuasif yang sifatnya mengajak. Pendekatan 

ini dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, dan keyakinan 

masyarakat tertarik masuk ke jurusan Seni Rupa khususnya untuk belajar seni 

grafis. 

Dalam proyek studi ini penulis memilih konsep natural dengan memilih 

warna hitam dalam pengerjaan desainnya. Warna hitam merupakan warna yang 

bersifat natural dan merupakan warna dasar dari seni grafis. Warna ini dipilih 

untuk menambahkan kesan seni grafis pada karya katalog sehingga terkesan 

maching.  

Sedangkan data yang terakhir yaitu dari target audien, penulis membuat dan 

menyebarkan angket kepada anak SMA sederajat diwilayah Jawa Tengah 

khususnya wilayah sekitar Semarang dengan metode sample. Pertanyaan pada 

angket tersebut adalah penggunaan jenis font, ukuran font, warna background dan 

pemilihan komposisi. 

Dari jawaban hasil angket yang telah diperoleh dapat ditarik sebuah 

kesimpulan sebagai pertimbangan desainer untuk pembuatan katalog yaitu, jenis 

huruf yang cocok digunakan untuk pembuatan iklan katalog menurut responden 

adalah Rockwell untuk judul dan Times New Roman untuk isinya, Ukuran font 

yang digunakan dalam pembuatan katalog pada judul cover, sub judul dan isi 

memakai ukuran huruf 22, 18, dan 16 point, Warna huruf yang digunakan untuk 
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pembuatan iklan katalog adalah hitam karena warna background  yang dipilih 

adalah warna – warna yang terdiri dari hitam dan abu – abu. Komposisi yang 

sesuai untuk katalog yaitu keseimbangan asimetris. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya bahwa hasil angket hanya merupakan pertimbangan saja dan tidak 

sepenuhnya acuan yang pasti digunakan untuk karya katalog yang hendak dibuat. 

Data hasil angket, data responden dan tabel rekapitulasi dapat dilihat pada 

lampiran. 

Entitas Perancangan

Klien  Designer Target audience 

- Profil jurusan  

   Seni Rupa 

- visi, misi, dan  

   tujuan jurusan  

   Seni Rupa 

- Profil Studio  

  Seni Grafis 

- Inventaris Ruang 

- Dokumentasi 

- Kegiatan belajar  

‐ Warna hitam sebagai  

   warna dasar  (Anjuran  

   dari dosen  pengampu  

   mata kuliah Seni  

   grafis dalam hal ini  

   adalah klien) 

- Iklan bukan 

produk  

  dan iklan non-

komersil 

- Iklan lini bawah :  

  media cetak 

- Gaya pesan : Bukti 

ilmiah 

- Daya tarik pesan :  

  Daya tarik 

Rasional /  

informational 

- Media Iklan  :  

  Media Sekunder 

- Pendekatan Iklan :  

   pendekatan        

persuasif 

- Jenis layout : 

Sirkus 

-  font cover katalog:  

   Rockwell 

-  font isi katalog: Times 

New Roman 

- huruf 22, 18, dan 16 pt 

- warna background  

adalah  

   Hitam dan abu abu. 

- Warna huruf yang  

   untuk pembuatan iklan  

   katalog adalah hitam 

dan  

   merah. 

- Komposisi untuk 

katalog     

   adalah keseimbangan  

   asimetris 

Tabel 1. Entitas Perancangan 
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7. Pengambilan Objek (Pemotretan) 

Metode yang dilakukan adalah metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode ini dilakukan 

dengan melakukan hunting atau megambil foto seni grafis di studio seni grafis 

jurusan seni rupa. Dengan menggunakan hasil foto nyata, yang dipakai dalam 

desain katalog. Selain foto-foto juga mengambil gambar-gambar dari situs internet 

yang akan digunakan sebagai tambahan dalam pengolahan foto untuk 

menghasilkan gambar yang diinginkan. Untuk foto yang diambil penulis adalah 

foto studio seni grafis beserta kegiatan dan perlengkapan didalamnya, mulai dari 

peralatan membuat sablon dan karya – karya mahasiswa yang dipamerkan di 

studio seni grafis tersebut.  

8. Seleksi Gambar Objek 

Seleksi gambar menjadi penting untuk menentukan gambar yang sesuai 

dengan tema “Perancang Katalog Studio Seni Grafis Sebagai Media Promosi 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES ”. Misalnya kurangnya cahaya dalam mengambil 

gambar, komposisi kurang tepat dan kurangnya kesesuaiannya dengan tema, 

sehingga penyeleksian dilakukan bertujuan agar mendapatkan kualitas gambar 

yang diinginkan.  

9. Pembuatan Desain Secara Komputerisasi 

Dalam tahap penulis mulai mengerjakan konsep desain yang disepakati 

kedalam media kerja komputer yang nantinya menjadi desain yang siap cetak. 
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Program grafis seperti Adobe Photoshop CS dan Corel Draw X3 menjadi 

pendukung dalam pengolahan desain.  

Adobe Photoshop CS merupakan software pengolah gambar berbasis 

bitmap yang dilengkapi fitu - fitur diantaranya seperti mengubah modus warna, 

mengubah gelap terang pada gambar , mengatur kontras warna, mengubah gelap 

terang pada gambar, mengatur kontras warna pada gambar, melakukan copying 

pada gambar, menggabungkan beberapa gambar menjadi satu komposisi, serta 

mengubah resolusi ukuran pada gambar. Setelah proses pengolahan gambar pada 

software Adobe Photoshop CS selesai sesuai dengan ketentuan ukuran media dan 

menggunakan mode warna CMYK, kemudian hasil olahan gambar tersebut diolah 

kembali menggunakan software Corel Draw X3 diguanakan untuk mengolah teks 

tambahan, memberikan ornamen yang proporsional untuk mempercantik desain 

dan mengkoreksi ulang ukuran media.  

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah pembuatan rancangan awal 

yang dilakukan langsung pada computer lewat aplikasi Adobe Photoshop. Alasan 

penulis membuat rancangan awal langsung pada komputer adalah karena 

mempermudah penulis melakukan perubahan, rancangan yang dibuat lebih 

konsisten, selain itu langsung memberikan gambaran nyata dari warna, komposisi 

dan bentuknya. Yang pertama dilakukan dalam pembuatan rancangan awal adalah 

membuka lembar kerja baru dengan ukuran 15 cm x 18 cm, kemudian 

memberikan warna background, sesuai kreatifitas dan pertimbangan hasil angket 

penulis membuat rancangan desain secara umum yang dijadikan layout untuk 

katalog ini.  
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Desain layout ini dikembangkan sesuai kepentingannya dari cover dan 

isinya. Jenis layout yang dipilih untuk dasarnya adalah jenis Sircus Layout yaitu 

penyajian dengan tata letak yang tidak mengacu pada ketentuan baku. Komposisi 

gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya tidak 

beraturan. (Kusrianto, 2007: 317). 

10. Konsultasi Dosen 

Sebelum karya dicetak menjadi barang jadi terlebih dahulu desain 

dikonsultasikan pada dosen pembimbing yaitu Drs. Nur Rokhmad, M. Pd. dan 

Drs. Supatmo, S. Pd, M. Hum. Hal ini dilakukan agar dipastikan  desain yang 

dibuat sudah benar-benar layak untuk dipamerkan.  

11. Pencetakan 

Proses pencetakan merupakan proses lanjut dari proses pembuatan desain 

menjadi barang jadi (final artwork) hingga penggandaan dalam jumlah yang 

diinginkan. Proses percetakan disini adalah hanya membuat master dari desain 

katalog yang dibuat, bukan untuk memperbanyak. Karya yang masuk dalam 

desain akhir disimpan dalam format JPEG lalu dicetak pada kertas art carton. 

Pada tahapan ini, agar mendapatkan hasil jadi yang baik dan memuaskan penulis 

tidak melakukannya sendiri. Hal ini dikarenakan alat yang terbatas. Penulis 

melakukan percetakan ditempat percetakan. Karena proses percetakan tidak 

dilakukan sendiri, maka penulis tidak bisa menjelaskan lebih rinci tentang proses 

percetakan tersebut. Penulis hanya melakukan pengecekan yang dilakukan 

sebelum desain masuk ruang cetak agar tidak terjadi kesalahan, antara lain sebagai 

berikut :  
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b. Hasil desain harus teliti, misalnya ukuran media, penulisan teks, 

warna dll.  

c. Melakukan uji atau tes warna terlebih dahulu baik dengan 

menggunakna printer pribadi atau printer tempat percetakan, dengan 

maksud untuk mengetahui hasil warna yang sebelum sparasi telah 

sesuai dengan desain yang dibuat atau masih kurang ketajaman 

warna yang dihendaki.  

Setelah semua karya dicetak, dilakukan pengecekan ulang terlebih dahulu 

barangkali masih ada kesalahan atau kekurangan yang belum disadari 

sebelumnya. Setelah karya dipastikan jadi, penulis menyusun lembaran tersebut 

sesuai urutan halaman dan menjilidnya seperti buku pada umumnya agar lebih 

praktis.  

12. Penyajian Karya Desain 

Pada tahap akhir, karya desain yang sudah jadi siap untuk dipamerkan 

sebagai salah satu bentuk penyampaian pesan tugas akhir. Karya katalog akan 

ditampilkan dalam bentuk katalog jadi yang siap untuk dipublikasikan kepada 

masyarakat. Pameran akan diadakan di Gedung B5 Lantai 1 dengan pertimbangan 

karena tempat tersebut sudah biasa dipakai untuk tempat pameran sehingga 

mempermudah mahasiswa untuk melihatnya. 

13. Reprografis 

Proses reprografis ini tidak dilakukan oleh desainer tapi dianjurkan kepada 

klien yang dalam hal ini adalah jurusan Seni Rupa FBS Unnes untuk melakukan 

proses reprografis agar karya bisa diperbanyak dan mempermudah proses 
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promosi. Proses ini dilakukan setelah proses komputer grafis / final artwork. 

Setelah proses komputer grafis selesai, untuk mempermudah cetak dalam jumlah 

banyak, desain katalog tersebut dicetak kedalam bentuk film oleh mesin output 

film. Dalam pembuatan film, ada dua  cara proses memisahkan warna. Cara 

pertama yaitu dengan proses Separasi atau memisahkan warna berdasarkan unsur 

pokok warna gambar tersebut (mode warna). Proses separasi yang umum dipakai 

adalah mode warna CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, dan Black). Dengan proses 

ini warna terbagi menjadi empat film yang masing-masing mewakili keempat 

warna tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan proses pemisahan warna gambar 

secara manual. Setiap warna gambar tersebut dipisahkan dalam masing-masing 

film. Sehingga jumlah film tergantung dari jumlah warna gambar tersebut. Hasil 

film tersebut digunakan sebagai media untuk ditransformasikan ke dalam sebuah 

platemaker di mesin cetak offset.  
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Bagan 4 :  Proses Berkarya 
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BAB IV 
HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN 

 
1. Halaman Cover 

 
 
1. Spesifikasi Karya 

 
a. Judul     : Desain cover katalog 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art carton  

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

d. Alat         : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 
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2. Deskripsi Karya 

     Desain cover katalog ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. Bahan 

yang digunakan tinta warna di atas kertas art carton 230 gram. 

Gambar utama pada desain cover katalog ini menggunakan gambar salah 

satu karya mahasiswa. Hal ini dipilih agar pembaca dapat mengetahui gambar dari 

hasil karya mahasiswa dan untuk penempatan gambar berada pada bagian tengah 

desain cover katalog. Teks yang tertulis pada cover katalog ini adalah “Studio 

Seni Grafis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES”. Penempatannya berada pada 

bagian atas desain cover katalog. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat 

tampil lebih utama.  

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya. 

Gambar menerjang ombak yang berada di cover katalog sebagai gambar utama 

yang mengartikan bahwa mahasiswa dan dosen Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

mampu menciptakan karya seni grafis terbaik. 

3. Analisis Karya 

Desain cover katalog menggunakan 1 gambar bentuk menerjang ombak 

yang dihasilkan oleh mahasiswa. Gambar tersebut adalah gambar hasil karya 

mahasiswa pada mata kuliah seni grafis. Program yang digunakan dalam 

penyelesaian desain ini yaitu Adobe Photoshop CS. Cover katalog ini terdiri atas 

teks dan serangkaian gambar hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 
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Pada cover juga terdapat ornamen, selain itu memperindah tampilan, juga 

menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen berupa 

persegi yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam. 

Huruf yang digunakan pada tulisan “ Studio Seni Grafis “ dan tulisan 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES menggunakan huruf Rockwell. 

Satu karakter huruf ini menampilakan kesan lentur dan estetis namun tetap 

bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. 

Warna yang dipilih pada tulisan “ Studio Seni Grafis” yaitu warna putih dan pada 

penulisan “ Jurusan Seni Rupa FBS UNNES”, karena pada cover penulisan 

tersebut berukuran lebih kecil maka dipilih warna putih agar dapat terbaca dengan 

jelas. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen. Pada desain katalog ini menerapkan 

keserasian dengan memadukan antara elemen-elemen yang dipakai yaitu berupa 

garis, warna, tekstur dan sebagainya yang dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada cover dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

hitam pada background, dengan font yang berwarna putih. Proporsi pada halaman 

ini terlihat pada tulisan judul yang dibuat rata kiri yang menjadi headline pada 

halaman ini serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada 

desain halaman ini terdapat pada pengulangan warna bentuk serta letak ornamen 

dan pengulangan letak font. 

 Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu judul yang 
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terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian isi 

menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga terdapat 

teks ornamen persegi panjang pada desain cover katalog ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain cover ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 

 
2. Halaman 1, 2 
1.       2.     

 
1. Spesifikasi Karya 

 
a. Judul     : Desain background pada halaman Prakata dan  kata pengantar  

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 
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2. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman prakata dan kata pengantar Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. Bahan yang 

digunakan tinta warna di atas kerta art carton. 

Gambar utama pada desain background pada halaman prakata dan kata 

pengantar katalog ini menggunakan warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca 

membaca dengan jelas. Untuk penempatan penulisan disesuaikan. Teks yang 

tertulis pada background halaman prakata dan kata pengantar katalog ini adalah 

judul dan isi halaman. Penempatannya berada pada bagian kiri atas desain 

background pada halaman kata pengantar katalog. Tujuannya tidak lain agar teks 

utama dapat tampil lebih utama. Karya ini bertujuan untuk memberi informasi 

tentang Jurusan Seni Rupa FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan 

bahwa di dalam Jurusan Seni Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis 

beserta karya-karya mahasiswanya.  

3. Analisis Karya 

Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 

tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan 

pada penulisan judul dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter 

huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 
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sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa 

halaman itu sendiri yaitu warna hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 

desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-

elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri, yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna, bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 

 Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu 

judul yang terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian 

isi menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga 

terdapat teks ornamen goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog 

ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 
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3. Halaman 3, 4, 5 
3.      4. 

 
 
   5 

     
1. Spesifikasi Karya 

 
d. Judul     : Desain background pada halaman Daftar Isi, Profil Jurusan Seni 

Rupa dan  visi misi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

e. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  
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f. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

g. Alat        : Komputer 

h. Ukuran   : 15x18 cm 

2) Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman daftar isi, profil Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES dan visi misi ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. Bahan yang 

digunakan tinta warna di atas kerta art carton. 

Gambar utama pada desain background pada halaman daftar isi, profil 

jurusan seni rupa dan visi misi katalog ini menggunakan warna putih. Hal ini 

dipilih agar pembaca membaca dengan jelas. Untuk penempatan penulisan 

disesuaikan. Teks yang tertulis pada background halaman daftar isi, profil jurusan 

seni rupa katalog ini adalah judul dan isi halaman. Penempatannya berada pada 

bagian kiri atas desain background pada halaman katalog. Tujuannya tidak lain 

agar teks utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan untuk 

memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya.  

3) Analisis Karya 

Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 
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tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan 

pada penulisan judul dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter 

huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa 

halaman itu sendiri yaitu warna hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 

desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-

elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri, yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna, bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu judul yang 

terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian isi 

menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga terdapat 

teks ornamen goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog ini.     
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 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 

4. Halaman 6, 7, 8  
     6                 7 

 
        

8 
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1. Spesifikasi Karya 
 

a. Judul    : Desain background pada halaman Struktur Organisasi dan Dosen 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 

1. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman struktur organisasi dan dosen Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. Bahan yang 

digunakan tinta warna di atas kerta art carton. 

Gambar utama pada desain background pada halaman struktur organisasi 

dan dosen katalog ini menggunakan warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca 

membaca dengan jelas. Untuk penempatan penulisan disesuaikan. Teks yang 

tertulis pada background halaman struktur organisasi dan dosen katalog ini adalah 

judul dan isi halaman. Penempatannya berada pada bagian kiri atas desain 

background pada halaman katalog. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat 

tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya.  
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2. Analisis Karya 

Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 

tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam menyelesaikan 

desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan pada penulisan judul 

dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter huruf ini menampilkan 

kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan 

terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa halaman itu sendiri yaitu warna 

hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 

desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-

elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri, yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna, bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 
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 Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu judul yang 

terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian isi menempati 

rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga terdapat teks ornamen 

goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 

5. Halaman 9, 10 
     9             10 

 
1. Spesifikasi Karya 

 
d. Judul     : Desain background pada halaman Studio Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES 

e. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  

f. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

g. Alat        : Komputer 
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h. Ukuran   : 15x18 cm 

2.Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman studio Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. Bahan yang digunakan tinta warna di 

atas kerta art carton. 

Gambar utama pada desain background pada halaman studio katalog ini 

menggunakan warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca membaca dengan jelas. 

Untuk penempatan penulisan disesuaikan. Teks yang tertulis pada background 

halaman studio katalog ini adalah judul dan isi halaman. Penempatannya berada 

pada bagian kiri atas desain background pada halaman katalog. Tujuannya tidak 

lain agar teks utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan 

untuk memberikan keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya.  

3. Analisis Karya 
Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 

tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan 

pada penulisan judul dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter 

huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 



91 

 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa 

halaman itu sendiri yaitu warna hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 

desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-

elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 

 Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu 

judul yang terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian 

isi menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga 

terdapat teks ornamen goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog 

ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 
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6. Halaman 11 
   11 

     
4. Spesifikasi Karya 

 
a. Judul     : Desain background pada halaman Studio Seni Grafis Jurusan 

Seni Rupa FBS UNNES 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 

5. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman studio seni grafis Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. Bahan yang digunakan tinta 

warna di atas kerta art carton. 

Gambar utama pada desain background pada halaman studio seni grafis 

katalog ini menggunakan warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca membaca 
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dengan jelas. Untuk penempatan penulisan disesuaikan. Teks yang tertulis pada 

background halaman studio seni grafis katalog ini adalah judul dan isi halaman. 

Penempatannya berada pada bagian kiri atas desain background pada halaman 

katalog. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih utama. 

Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan atau balance 

pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya.  

6. Analisis Karya 
Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 

tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan 

pada penulisan judul dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter 

huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa 

halaman itu sendiri yaitu warna hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 

desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-
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elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 

 Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu 

judul yang terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian 

isi menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga 

terdapat teks ornamen goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog 

ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 
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7. Halaman 12 
   12 

     
7. Spesifikasi Karya 

 
a. Judul     : Desain background pada halaman Bahan dan alat cetak studio 

seni grafis  Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 

8. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman bahan dan alat cetak studio seni grafis 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. 

Bahan yang digunakan tinta warna di atas kerta art carton. 

Gambar utama pada desain background pada halaman bahan dan alat cetak 

studio seni grafis katalog ini menggunakan warna putih. Hal ini dipilih agar 
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pembaca membaca dengan jelas. Untuk penempatan penulisan disesuaikan. Teks 

yang tertulis pada background halaman bahan dan alat cetak studio seni grafis 

katalog ini adalah judul dan isi halaman. Penempatannya berada pada bagian kiri 

atas desain background pada halaman katalog. Tujuannya tidak lain agar teks 

utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya.  

9. Analisis Karya 
Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 

tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan 

pada penulisan judul dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter 

huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa 

halaman itu sendiri yaitu warna hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 

desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-
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elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 

 Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu 

judul yang terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian 

isi menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga 

terdapat teks ornamen goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog 

ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 
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8. Halaman 13 
          13 

    
 
10. Spesifikasi Karya 

 
a. Judul     : Desain background pada halaman Bahan Cetak Cukil Studio 

Seni Grafis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 

11. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman bahan dan alat cetak studio seni grafis 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. 

Bahan yang digunakan tinta warna di atas kerta art carton. 
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Gambar utama pada desain background pada halaman bahan dan alat cetak 

studio seni grafis katalog ini menggunakan warna putih. Hal ini dipilih agar 

pembaca membaca dengan jelas. Untuk penempatan penulisan disesuaikan. Teks 

yang tertulis pada background halaman bahan dan alat cetak studio seni grafis 

katalog ini adalah judul dan isi halaman. Penempatannya berada pada bagian kiri 

atas desain background pada halaman katalog. Tujuannya tidak lain agar teks 

utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya.  

12. Analisis Karya 
Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 

tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan 

pada penulisan judul dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter 

huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa 

halaman itu sendiri yaitu warna hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 
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desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-

elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu judul yang 

terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian isi 

menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga terdapat 

teks ornamen goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 
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9. Halaman 14, 15 
    14                 15   

          
 
13. Spesifikasi Karya 

 
a. Judul     : Desain background pada halaman alat cetak cukil kayu Studio 

Seni Grafis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 

14. Deskripsi Karya 

Desain background pada halama alat cetak cukil kayu studio seni grafis 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. 

Bahan yang digunakan tinta warna di atas kerta art carton. 

Gambar utama pada desain background pada halaman alat cetak cukil kayu 

studio seni grafis katalog ini menggunakan warna putih. Hal ini dipilih agar 

pembaca membaca dengan jelas. Untuk penempatan penulisan disesuaikan. Teks 
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yang tertulis pada background halaman alat cetak cukil kayu studio seni grafis 

katalog ini adalah judul dan isi halaman. Penempatannya berada pada bagian kiri 

atas desain background pada halaman katalog. Tujuannya tidak lain agar teks 

utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya.  

15. Analisis Karya 

Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 

tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan 

pada penulisan judul dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter 

huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa 

halaman itu sendiri yaitu warna hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 

desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-
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elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 

 Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu 

judul yang terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian 

isi menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga 

terdapat teks ornamen goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog 

ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 
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10. Halaman 16, 17 
     16       17 

 
 
16. Spesifikasi Karya 

 
a. Judul     : Desain background pada halaman Peralatan dan bahan cetak 

saring Studio Seni Grafis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 

17. Deskripsi Karya 

Desain background pada halama peralatan dan bahan cetak saring studio 

seni grafis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES ini berukuran 15x18 cm berbentuk 

persegi. Bahan yang digunakan tinta warna di atas kerta art carton. 

Gambar utama pada desain background pada halaman peralatan dan bahan 

cetak saring studio seni grafis katalog ini menggunakan warna putih. Hal ini 
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dipilih agar pembaca membaca dengan jelas. Untuk penempatan penulisan 

disesuaikan. Teks yang tertulis pada background halaman peralatan dan bahan 

cetak saring studio seni grafis katalog ini adalah judul dan isi halaman. 

Penempatannya berada pada bagian kiri atas desain background pada halaman 

katalog. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih utama. 

Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan atau balance 

pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya.  

18. Analisis Karya 

Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 

tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan 

pada penulisan judul dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter 

huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa 

halaman itu sendiri yaitu warna hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 
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desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-

elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background, dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu judul yang 

terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian isi 

menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga terdapat 

teks ornamen goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 
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11. Halaman 18, 19 

      18               19 

      
19. Spesifikasi Karya 

 
a. Judul     : Desain background pada halaman Bahan cetak saring Studio 

Seni Grafis Jurusan Seni Rupa FBS UNNES 

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art Carton  

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

d. Alat        : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 

20. Deskripsi Karya 

Desain background pada halama bahan cetak saring studio seni grafis 

Jurusan Seni Rupa FBS UNNES ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi. 

Bahan yang digunakan tinta warna di atas kerta art carton. 

Gambar utama pada desain background pada halaman bahan cetak saring 

studio seni grafis katalog ini menggunakan warna putih. Hal ini dipilih agar 
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pembaca membaca dengan jelas. Untuk penempatan penulisan disesuaikan. Teks 

yang tertulis pada background halaman bahan cetak saring studio seni grafis 

katalog ini adalah judul dan isi halaman. Penempatannya berada pada bagian kiri 

atas desain background pada halaman katalog. Tujuannya tidak lain agar teks 

utama dapat tampil lebih utama. Penempatannya dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan atau balance pada ruang yang tersedia. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES. Karya katalog memberi suatu pesan bahwa di dalam Jurusan Seni 

Rupa FBS UNNES  terdapat studio seni grafis beserta karya-karya mahasiswanya.  

21. Analisis Karya 

Desain background pada halaman menggunakan warna putih. Background 

pada halaman tersebut juga terdapat ornament selain untuk memperindah tampilan 

juga menguatkan obyek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen 

berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul 

tenggelam dengan berbagai warna. Program yang digunakan dalam 

menyelesaikan desain ini adalah Adobe Photoshop CS. Huruf yang digunakan 

pada penulisan judul dan isinya menggunakan huruf Times New Roman. Karakter 

huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis namun tetap bersifat formal, 

sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau mudah dibaca. Isi pada beberapa 

halaman itu sendiri yaitu warna hitam. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain katalog adalah keseimbangan 

asimetris hal ini terlihat dari adanya ornamen yang dipilih berupa goresan. Pada 

desain katalog ini menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-
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elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya yang 

dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

Prinsip keserasian pada halaman dapat dirasakan dengan pemilihan warna 

putih pada background dengan font yang berwarna hitam serta sedikit ornamen 

dengan banyak warna yang terletak pada atas. Proporsi pada halaman ini terlihat 

pada tulisan judul yang dibuat rata kiri yang menjadi headline pada halaman ini 

serta letak isi yang sebanding dengan judul. Perwujutan ritme pada desain 

halaman ini terdapat pada pengulangan warna bentuk serta letak ornamen dan 

pengulangan letak font. 

 Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain 

mempunyai beberapa tahap fokus yaitu pada teks utama yang bertuliskan yaitu 

judul yang terletak pada bagian atas sebagai rangking visual pertama, kemudian 

isi menempati rangking visual kedua, untuk yang terakhir rangking ketiga 

terdapat teks ornamen goresan tinta sebelah atas pada desain halaman katalog 

ini.     

 Dari kesemua unsur yang membentuk desain halaman ini akan dapat 

dirasakan prinsip kesatuan dengan adanya keseimbangan, keserasian, proporsi, 

ritme dan hirarki visual. 
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Halaman 20, 21, 22 

20         21 

  

     22         

    

1. Spesifikasi Karya 
 

a. Judul                 : Desain background pada halaman hasil karya gambar  

mata kuliah Metode Reprografis 1.  

b. Media    : Tinta warna di atas kertas art carton 

c. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 
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d. Alat         : Komputer 

e. Ukuran   : 15x18 cm 

2. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya teknik cetak tinggi dengan 

teknik cap katalog ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi, bahan yang 

digunakan tinta warna di atas kertas art carton 230 gram. 

Gambar utama desain background pada halaman katalog ini menggunakan 

warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan  pada mata kuliah metode reprografis 1 dan untuk penempatan 

penulisan disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada background 

halaman karya katalog ini adalah keterangan gambar hasil karya mahasiswa pada 

mata kuliah metode reprografis penempatan berada pada samping bawah dan atas 

gambar yang ditampilkan yang diberi warna putih. Tujuannya tidak lain agar teks 

utama dapat tampil lebih menonjol. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES mampu menciptakan karya seni grafis terbaik.  

3. Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya teknik cetak tinggi dengan 

teknik cap menggunakan warna putih background pada halaman hasil karya 

teknik cetak tinggi dengan teknik cap juga terdapat ornamen, selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan 

satu macam ornamen berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar 

terlihat kesan timbul tenggelam dengan beberapa warna, ornamen tersebut terletak 
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pada bagian atas. Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah  

Adobe Photoshop CS. Cover katalog ini terdiri atas teks, dan serangkain gambar 

hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  menggunakan huruf 

Times New Roman. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau 

mudah dibaca.  

Desain halaman katalog ini menggunakan prinsip keseimbangan asimetris 

karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, pada halaman ini 

terdapat 2 gambar hasil karya mahasiswa. Agar desain tetap seimbang maka 

penggunaan warna putih sebagai background, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan.  

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan adanya warna putih pada 

background yang dipadukan dengan waran beberapa warna pada ornamen. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal terlihat pada 

penempatan font pada samping tiap gambar hasil karya. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu  pada satu gambar hasil karya mahasiswa sebagai 

rangking visual utama, teks penjelasan hasil karya menempati rangking visual ke 

dua, untuk yang terakhir rangking ke tiga terdapat background. 

Prinsip keserasian, proporsi, keseimbangan, hirarki visual pada halaman 

katalog ini, tercapailah suatu kesatuan. 
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13. Halaman 23, 24, 25 

23             24       

      

  25 

      

4. Spesifikasi Karya 
 

f. Judul                 : Desain background pada halaman hasil karya gambar 

mahasiswa.  

g. Media    : Tinta warna di atas kertas art carton 
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h. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

i. Alat         : Komputer 

j. Ukuran   : 15x18 cm 

5. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya teknik cetak saring katalog ini 

berukuran 15x18 cm berbentuk persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas 

kertas art carton 230 gram. 

Gambar utama desain background pada halaman katalog ini menggunakan 

warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan  pada mahasiswa dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan 

gambar. Teks yang tertulis pada background halaman karya katalog ini adalah 

keterangan gambar hasil karya mahasiswa penempatan berada pada samping 

bawah dan atas gambar yang ditampilkan yang diberi warna hitam. Tujuannya 

tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih menonjol. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES mampu menciptakan karya seni grafis terbaik.  

6. Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya teknik cetak saring 

menggunakan warna putih background pada halaman hasil karya teknik cetak 

saring juga terdapat ornamen, selain untuk memperindah tampilan, juga 

menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen berupa 

guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam 

dengan beberapa warna, ornamen tersebut terletak pada bagian atas. Program 
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yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah  Adobe Photoshop CS. 

Cover katalog ini terdiri atas teks, dan serangkain gambar hasil karya mahasiswa 

Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  menggunakan huruf 

Times New Roman. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau 

mudah dibaca.  

Desain halaman katalog ini menggunakan prinsip keseimbangan asimetris 

karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, pada halaman ini 

terdapat 2 gambar hasil karya mahasiswa. Agar desain tetap seimbang maka 

penggunaan warna putih sebagai background, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan.  

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan adanya warna putih pada 

background yang dipadukan dengan warna beberapa warna pada ornamen. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal terlihat pada 

penempatan font pada samping tiap gambar hasil karya. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada satu gambar hasil karya mahasiswa sebagai 

rangking visual utama, teks penjelasan hasil karya menempati rangking visual ke 

dua, untuk yang terakhir rangking ke tiga terdapat background. 

Prinsip keserasian, proporsi, keseimbangan, hirarki visual pada halaman 

katalog ini, tercapailah suatu kesatuan. 
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14. Halaman 26, 27, 28 

26           27    

   

      28          

  

7. Spesifikasi Karya 
 

k. Judul                 : Desain background pada halaman hasil karya gambar  

mata kuliah sablon.  

l. Media    : Tinta warna di atas kertas art carton 

m. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 
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n. Alat         : Komputer 

o. Ukuran   : 15x18 cm 

8. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya teknik cetak saring katalog ini 

berukuran 15x18 cm berbentuk persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas 

kertas art carton 230 gram. 

Gambar utama desain background pada halaman katalog ini menggunakan 

warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan  pada mata kuliah sablon dan untuk penempatan penulisan disesuaikan 

dengan gambar. Teks yang tertulis pada background halaman karya katalog ini 

adalah keterangan gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah sablon 

penempatan berada pada samping bawah dan atas gambar yang ditampilkan yang 

diberi warna hitam. Tujuannya tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih 

menonjol. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES mampu menciptakan karya seni grafis terbaik.  

9. Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya teknik cetak tinggi 

menggunakan warna putih background pada halaman hasil karya teknik cetak 

tinggi juga terdapat ornamen, selain untuk memperindah tampilan, juga 

menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen berupa 

guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam 

dengan beberapa warna, ornamen tersebut terletak pada bagian atas. Program 
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yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah  Adobe Photoshop CS. 

Cover katalog ini terdiri atas teks, dan serangkain gambar hasil karya mahasiswa 

Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  menggunakan huruf 

Times New Roman. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau 

mudah dibaca.  

Desain halaman katalog ini menggunakan prinsip keseimbangan asimetris 

karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, pada halaman ini 

terdapat 2 gambar hasil karya mahasiswa. Agar desain tetap seimbang maka 

penggunaan warna putih sebagai background, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan.  

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan adanya warna putih pada 

background yang dipadukan dengan waran beberapa warna pada ornamen. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal terlihat pada 

penempatan font pada samping tiap gambar hasil karya. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada satu gambar hasil karya mahasiswa sebagai 

rangking visual utama, teks penjelasan hasil karya menempati rangking visual ke 

dua, untuk yang terakhir rangking ke tiga terdapat background. 

Prinsip keserasian, proporsi, keseimbangan, hirarki visual pada halaman 

katalog ini, tercapailah suatu kesatuan. 
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15. Halaman 29, 30, 31 

29             30     

 

             31  

    

10. Spesifikasi Karya 
 

p. Judul                 : Desain background pada halaman hasil karya gambar 

mahasiswa.  
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q. Media    : Tinta warna di atas kertas art carton 

r. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

s. Alat         : Komputer 

t. Ukuran   : 15x18 cm 

11. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya teknik cetak tinggi katalog ini 

berukuran 15x18 cm berbentuk persegi, bahan yang digunakan tinta warna di atas 

kertas art carton 230 gram. 

Gambar utama desain background pada halaman katalog ini menggunakan 

warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan  pada mahasiswa dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan 

gambar. Teks yang tertulis pada background halaman karya katalog ini adalah 

keterangan gambar hasil karya mahasiswa penempatan berada pada samping 

bawah dan atas gambar yang ditampilkan yang diberi warna hitam. Tujuannya 

tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih menonjol. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES mampu menciptakan karya seni grafis terbaik.  

12. Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya teknik cetak tinggi 

menggunakan warna putih background pada halaman hasil karya teknik cetak 

saring juga terdapat ornamen, selain untuk memperindah tampilan, juga 

menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen berupa 

guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam 
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dengan beberapa warna, ornamen tersebut terletak pada bagian atas. Program 

yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah  Adobe Photoshop CS. 

Cover katalog ini terdiri atas teks, dan serangkain gambar hasil karya mahasiswa 

Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  menggunakan huruf 

Times New Roman. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau 

mudah dibaca.  

Desain halaman katalog ini menggunakan prinsip keseimbangan asimetris 

karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, pada halaman ini 

terdapat 2 gambar hasil karya mahasiswa. Agar desain tetap seimbang maka 

penggunaan warna putih sebagai background, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan.  

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan adanya warna putih pada 

background yang dipadukan dengan warna beberapa warna pada ornamen. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal terlihat pada 

penempatan font pada samping tiap gambar hasil karya. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada satu gambar hasil karya mahasiswa sebagai 

rangking visual utama, teks penjelasan hasil karya menempati rangking visual ke 

dua, untuk yang terakhir rangking ke tiga terdapat background. 

Prinsip keserasian, proporsi, keseimbangan, hirarki visual pada halaman 

katalog ini, tercapailah suatu kesatuan. 
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16. Halaman 32, 33, 34 

32           33    

     

      34          

  

13. Spesifikasi Karya 
 

u. Judul                 : Desain background pada halaman hasil karya gambar  

mata kuliah metode reprografis.  

v. Media    : Tinta warna di atas kertas art carton 
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w. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 

x. Alat         : Komputer 

y. Ukuran   : 15x18 cm 

14. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya hard board cut monochrome 

katalog ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi, bahan yang digunakan tinta 

warna di atas kertas art carton 230 gram. 

Gambar utama desain background pada halaman katalog ini menggunakan 

warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan  pada mata kuliah metode reprografis dan untuk penempatan penulisan 

disesuaikan dengan gambar. Teks yang tertulis pada background halaman karya 

katalog ini adalah keterangan gambar hasil karya mahasiswa pada mata kuliah 

metode reprografis penempatan berada pada samping bawah dan atas gambar 

yang ditampilkan yang diberi warna hitam. Tujuannya tidak lain agar teks utama 

dapat tampil lebih menonjol. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES mampu menciptakan karya seni grafis terbaik.  

15. Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya hard board cut monochrome 

menggunakan warna putih background pada halaman hasil karya hard board cut 

monochrome juga terdapat ornamen, selain untuk memperindah tampilan, juga 

menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen berupa 

guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam 
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dengan beberapa warna, ornamen tersebut terletak pada bagian atas. Program 

yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah  Adobe Photoshop CS. 

Cover katalog ini terdiri atas teks, dan serangkain gambar hasil karya mahasiswa 

Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  menggunakan huruf 

Times New Roman. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau 

mudah dibaca.  

Desain halaman katalog ini menggunakan prinsip keseimbangan asimetris 

karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, pada halaman ini 

terdapat 2 gambar hasil karya mahasiswa. Agar desain tetap seimbang maka 

penggunaan warna putih sebagai background, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan.  

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan adanya warna putih pada 

background yang dipadukan dengan waran beberapa warna pada ornamen. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal terlihat pada 

penempatan font pada samping tiap gambar hasil karya. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada satu gambar hasil karya mahasiswa sebagai 

rangking visual utama, teks penjelasan hasil karya menempati rangking visual ke 

dua, untuk yang terakhir rangking ke tiga terdapat background. 

Prinsip keserasian, proporsi, keseimbangan, hirarki visual pada halaman 

katalog ini, tercapailah suatu kesatuan. 
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17. Halaman 35, 36, 37 

35        36   

  

         37 

     

16. Spesifikasi Karya 
 

z. Judul                 : Desain background pada halaman hasil karya gambar 

mahasiswa.   
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aa. Media    : Tinta warna di atas kertas art carton 

bb. Bahan    : Kertas art carton 230 gram 

cc. Alat         : Komputer 

dd. Ukuran  : 15x18 cm 

17. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya digital printing ( MMT ) 

katalog ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi bahan yang digunakan tinta 

warna di atas kertas art carton 230 gram. 

Gambar utama desain background pada halaman katalog ini menggunakan 

warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan  mahasiswa dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan 

gambar. Teks yang tertulis pada background halaman karya katalog ini adalah 

keterangan gambar hasil karya mahasiswa penempatan berada pada samping 

bawah dan atas gambar yang ditampilkan yang diberi warna hitam. Tujuannya 

tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih menonjol. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES mampu menciptakan karya seni grafis terbaik.  

18. Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya digital printing ( MMT ) 

menggunakan warna putih background pada halaman hasil karya digital printing 

( MMT ) juga terdapat ornamen, selain untuk memperindah tampilan, juga 

menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan satu macam ornamen berupa 

guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar terlihat kesan timbul tenggelam 
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dengan beberapa warna, ornamen tersebut terletak pada bagian atas. Program 

yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah  Adobe Photoshop CS. 

Cover katalog ini terdiri atas teks, dan serangkain gambar hasil karya mahasiswa 

Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  menggunakan huruf 

Times New Roman. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau 

mudah dibaca.  

Desain halaman katalog ini menggunakan prinsip keseimbangan asimetris 

karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, pada halaman ini 

terdapat 2 gambar hasil karya mahasiswa. Agar desain tetap seimbang maka 

penggunaan warna putih sebagai background, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan.  

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan adanya warna putih pada 

background yang dipadukan dengan waran beberapa warna pada ornamen. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal terlihat pada 

penempatan font pada samping tiap gambar hasil karya. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu pada dua gambar hasil karya mahasiswa sebagai 

rangking visual utama, teks penjelasan hasil karya menempati rangking visual ke 

dua, untuk yang terakhir rangking ke tiga terdapat background. 

Prinsip keserasian, proporsi, keseimbangan, hirarki visual pada halaman 

katalog ini, tercapailah suatu kesatuan. 
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18. Halaman 38, 39, 40 

35        36   

  

         37   

     

19. Spesifikasi Karya 
 

ee. Judul                 : Desain background pada halaman hasil karya gambar 

mahasiswa.   

ff. Media    : Tinta warna di atas kertas art carton 

gg. Bahan     : Kertas art carton 230 gram 
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hh. Alat         : Komputer 

ii. Ukuran   : 15x18 cm 

20. Deskripsi Karya 

Desain background pada halaman hasil karya digital printing ( Mug ) 

katalog ini berukuran 15x18 cm berbentuk persegi bahan yang digunakan tinta 

warna di atas kertas art carton 230 gram. 

Gambar utama desain background pada halaman katalog ini menggunakan 

warna putih. Hal ini dipilih agar pembaca dapat melihat dengan jelas gambar yang 

dihasilkan  mahasiswa dan untuk penempatan penulisan disesuaikan dengan 

gambar. Teks yang tertulis pada background halaman karya katalog ini adalah 

keterangan gambar hasil karya mahasiswa penempatan berada pada samping 

bawah dan atas gambar yang ditampilkan yang diberi warna hitam. Tujuannya 

tidak lain agar teks utama dapat tampil lebih menonjol. 

Karya ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Jurusan Seni Rupa 

FBS UNNES mampu menciptakan karya seni grafis terbaik.  

21. Analisis Karya 

Desain background pada halaman hasil karya digital printing ( Mug ) warna 

putih background pada halaman hasil karya juga terdapat ornamen, selain untuk 

memperindah tampilan, juga menguatkan objek utama. Pada karya ini digunakan 

satu macam ornamen berupa guratan yang dibuat dengan rendah opacity agar 

terlihat kesan timbul tenggelam dengan beberapa warna, ornamen tersebut terletak 

pada bagian atas. Program yang digunakan dalam menyelesaikan desain ini adalah  
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Adobe Photoshop CS. Cover katalog ini terdiri atas teks, dan serangkain gambar 

hasil karya mahasiswa Seni Rupa FBS UNNES. 

Huruf yang digunakan pada tulisan keterangan karya  menggunakan huruf 

Times New Roman. Karakter huruf ini menampilkan kesan lentur dan estetis 

namun tetap bersifat formal, sehingga tingkat keterbacaan terlihat jelas atau 

mudah dibaca.  

Desain halaman katalog ini menggunakan prinsip keseimbangan asimetris 

karena tidak ada kesamaan antara atas, bawah, kiri dan kanan, pada halaman ini 

terdapat 3 gambar hasil karya mahasiswa. Agar desain tetap seimbang maka 

penggunaan warna putih sebagai background, bertujuan agar desain terlihat 

selaras dengan warna lain yang digunakan.  

Prinsip keserasian dapat dirasakan dengan adanya warna putih pada 

background yang dipadukan dengan waran beberapa warna pada ornamen. 

Proporsi atau perbandingan yang digunakan adalah proporsi ideal terlihat pada 

penempatan font pada samping tiap gambar hasil karya. 

Hirarki visual atau rangking visual muncul karena pada desain mempunyai 

beberapa tahap fokus yaitu  pada satu gambar hasil karya mahasiswa sebagai 

rangking visual utama, teks penjelasan hasil karya menempati rangking visual ke 

dua, untuk yang terakhir rangking ke tiga terdapat background. 

Prinsip keserasian, proporsi, keseimbangan, hirarki visual pada halaman 

katalog ini, tercapailah suatu kesatuan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Karya katalog pada tugas akhir ini seluruh komponennya berlatar belakang 

pada karya - karya yang terdapat di studio seni grafis Jurusan Seni Rupa Unnes. 

Menggambarkan hal - hal yang terdapat di studio tersebut untuk dituangkan ke 

dalam katalog. Pada keseluruhan karya katalog ini jika diamati dalam isinya satu 

persatu semua menggambarkan kondisi gedung seni rupa FBS Unnes, tujuan 

jurusan seni rupa, profil jurusan seni rupa, media dan teknik seni grafis, kegiatan 

belajar mengajar, serta karya-karya mahasiswa. 

Simpulan pertama, melalui tugas akhir ini penulis dapat mendokumentasikan 

karya-karya seni grafis hasil praktek atau perkuliahan  Jurusan Seni Rupa FBS Unnes 

diantaranya intagio prin, planography prin, stensil prin.  

Simpulan kedua, berdasarkan data yang diperoleh dari target audience dan 

klien, akhirnya dihasilkan sebuah karya katalog yang terdiri dari 42 halaman 

meliputi kata sambutan dari Kalab Seni Rupa, profil jurusan Seni Rupa bersama 

dengan visi, misi dan tujuannya, profil studio seni grafis bersama visi, misi dan 

tujuannya, kapasitas, pengelolaan dan pemakaian studio seni grafis. Dari jawaban 

hasil angket terhadap target audience (siswa SMA/SMK) yang telah diperoleh 

dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai pertimbangan desainer untuk pembuatan 

katalog yaitu, jenis huruf yang cocok digunakan untuk pembuatan iklan katalog 

menurut responden adalah Rockwell, Ukuran font yang digunakan dalam 
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pembuatan katalog pada judul cover, sub judul dan isi memakai ukuran huruf 22, 

18, dan 16 point, Warna huruf yang digunakan untuk pembuatan iklan katalog 

diserahkan pada desainer, warna background  yang dipilih adalah hitam dan 

komposisi yang sesuai untuk katalog yaitu keseimbangan asimetris. Sementara 

data yang berasal dari klien meliputi : hasil wawancara, profil jurusan Seni Rupa, 

visi, misi, dan tujuan, profil dari studio seni grafis, daftar inventaris studio seni 

grafis, dokumentasi dari karya – karya seni grafis dan peralatannya serta kegiatan 

belajar mata kuliah seni grafis di studio seni grafis Data – data tersebut didapat 

dari jurusan yang sebagian penulis dapatkan melalui penelitian.  

B.  Saran 

Dalam berkarya seni, sumber gagasan sangatlah banyak. Pengalaman 

estetis, kebudayaan, permasalahan-permasalahan sosial atau apapun bisa 

diolah menjadi sumber inspirasi dalam berkarya seni. Seperti tugas akhir ini, 

berupa promosi Studio Jurusan Seni Rupa Unnes melalui katalog studio Seni 

Grafis, suatu lembaga milik pemerintah. Bagi seorang desainer, orisinilitas 

karya yang berkualitas sehingga mewarnai corak desain yang ada. Di samping 

itu desain juga dapat dijadikan bahan sebagai referensi desainer - desainer 

muda lainnya. 

1. Kepada pihak Studio Jurusan Seni Rupa Unnes,  

a) Studio dan karya – karyanya hendaknya didokumentasikan dalam 

arsip jurusan untuk mempermudah dalam pencarian data apabila 

diperlukan. 
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b) Laporan karya katalog yang dibuat hendaknya disimpan didalam 

perpustakaan jurusan dan dijadikan referensi untuk jurusan. 

c) Katalog yang dibuat hendaknya disebarluaskan kepada si pembaca 

di sekolah khususnya SMA dan SMK sebagai media untuk 

mempromosikan jurusan Seni Rupa. 

2. Kepada masyarakat khususnya siswa SMA/SMK hendaknya lebih banyak 

mencari informasi dari media promosi yang ada mengenai jurusan yang 

hendak diambil. 
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Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi katalog 
 

Nama / Umur  : …………………………………………………………….. 
Alamat   : …………………………………………………………….. 
Sekolah  : …………………………………………………………….. 
 
Jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (x) 
menurut jawaban anda!! 
1. Jenis huruf apa yang cocok digunakan untuk pembuatan judul Cover katalog ? 

a. Britannic Bold    c. Rockwell 
b. Bernard MT Condensed   d. Poor Richard 

2. Jenis huruf apa yang cocok digunakan untuk pembuatan bagian isi katalog ? 
a. Cambria Math    c. Lucida Console 
b. TW Cen MT    d. Times New Roman 

3. Ukuran huruf yang digunakan dalam pembuatan katalog  (judul cover, sub 
judul dan isi)? 
a. 20, 18, 12 point  

(Perancangan Katalog Studio Seni Grafis 
Sebagai Media Promosi Jurusan Seni Rupa 
FBS UNNES), (Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa 
FBS Unnes Melalui Media katalog Studio Seni Grafis ),  

b. 22, 14, 10 point  

(Perancangan Katalog Studio Seni Grafis 
Sebagai Media Promosi Jurusan Seni 
Rupa FBS UNNES), (Perancangan Media Promosi 
Jurusan Seni Rupa FBS Unnes Melalui Media katalog Studio 
Seni Grafis ) 

c. 14,12, dan 10 point 
(Perancangan Katalog Studio Seni Grafis Sebagai Media Promosi 
Jurusan Seni Rupa FBS UNNES), (Perancangan Media Promosi 
Jurusan Seni Rupa FBS Unnes Melalui Media katalog Studio Seni Grafis ), 
(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa FBS Unnes Melalui Media katalog Studio 
seni grafis ), 

d. 26, 18, 14 point 

(Perancangan Katalog Studio Seni 
Grafis Sebagai Media Promosi 
Jurusan Seni Rupa FBS UNNES)), 
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Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa 
FBS Unnes Melalui katalog Studio seni grafis), 
(Perancangan Media Promosi Jurusan Seni Rupa FBS Unnes 
Melalui Media katalog Studio seni grafis ) 

4. Menurut anda warna background  apakah yang cocok dibuat dalam katalog? 
a.   

     
b.  

     
c.  

     
d.   

 
5. Warna huruf apa yang digunakan untuk pembuatan iklan katalog? 

a.                                                                          
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 

 
b.  

A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 

 
c. 

A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 

 
d. 

A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 
A A A A A 
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6. Menurut anda komposisi apakah yang sesuai untuk katalog? 
a. Keseimbangan simetri 

  

b. Keseimbangan asimetris/tersembunyi 
  

c.  Keseimbangan memancar 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Data Responden Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi katalog 
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No Nama Sekolah Alamat 
1. Siti Nur 

Hidayah 
SMK N 1 Demak 
 

Bonang 

2. Ashiatul 
Fitriani 

SMA N 2 Tegal Talang 

3. Eri Widiawati SMA N 1 Dukuhwaruh Jl. Pramuka – Dukuhwaruh 
4. Wati Astutik SMA Masehi Jl. Kurinci No. 34 – Pekalongan Barat

 
5. Nur Rachma 

Permatasary 
SMK FUTUHIYYAH Mranggen Demak 

6. Indana Faza SMA Masehi Jl. Sriwijaya No. 7 
7. Puput  SMA Santo Bernardus Jl. Patriot No. 14 
8. Noviani SMKN 3 Pekalongan Jl. Perintis Kemerdekaan 
9. Nur Rosihin SMKN 3 Pekalongan Jl. Angkatan 66  
10 Rini Wati SMA N Ajibarang Ajibarang, Banyumas 
11 Rista Dwi 

Kurnianto 
SMA Al – Irsyad Jl Gajahmada No 128 Tegal Barat 

12 Nurul Hikmah SMA N 1 Kudus Jl. Pramuka No.4 Kudus 
13 Tito Panji 

Kurniawan 
SMA N 1 Kudus Jl. Pramuka No.4 Kudus 

14 Putri Astutik SMA NU Al – Ma’ruf  Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 2 
15 Adi 

Rediantoro 
SMA N 3 Slawi Gg.Widuri I No.14/07 Adiwerna 

16 Ayu Mila 
Renza 

SMA N 3 Slawi Bersole RT 06/09 Adiwerna 

17 Chendy 
Ariesshanty P 
S 

SMA N 3 Slawi 
Dukuh Waringin 

18 Aminudin 
Lutfi 

SMA N 3 Slawi 
 Perum BTN No.66 Slawi 

19 Dyanti Fauziah 
R 

SMA N 3 Slawi Margasari RT 14/07 

20 Ambarwati SMA N 4 Kendal 
 Pemuda No. 75 Langenharjo 

21 Yusron 
Thowaf 

SMA N 1 Kendal Jl. Soekarno-Hatta 

22 Ika sulistiowati SMA N 1 Kendal - 
23 Imam 

Wakhrudin 
SMA N 1 Pemalang Gatot Subroto – Pemalang 

24 Risa 
Akhadatul 

SMA N 1 Pemalang 
 Pemalang 

25 Lilis A SMA PGRI 1 Pemalang Jl. Wahidin Sudirohusodo 
26 Mentari 

Ramadhan 
SMA PGRI 1 Pemalang Jl. Pramuka – Pemalang 

 
27 Mifrokhatul L  SMA PGRI 1 Pemalang Bojong Bata 
28 Alfi Faiz F SMA N 2 Ampelgading Jati Rejo – Comal 
29 Rasifatus  SMA N 1 Comal Comal 
30 Rumiati SMK SHOLIHIYYAH Mranggen Demak 
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2. Hasil Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi katalog 
 

No Nama Responden Jawaban Angket Abstein 
1 2 3 4 5 6 

1.  Siti Nur Hidayah B B C A B A  
2.  Ashiatul Fitriani B C B A B B  
3.  Eri Widiawati B D B A B B  
4.  Wati Astutik A D A C B B  
5.  Nur Rachma 

Permatasary 
B D B D B B  

6.  Indana Faza A D C C D B  
7.  Puput C A B D B B  
8.  Noviani C D B A D B  
9.  Nur Rosihin A C B A B A  
10.  Rini Wati B D B C D A  
11.  Rista Dwi Kurnianto B D B C B A  
12.  Nurul Hikmah D D B C D B  
13.  Tito Panji Kurniawan B D B D D B  
14.  Putri Astutik   B D B A D B  
15.  Adi Rediantoro A D B A D B  
16.  Ayu Mila Renza B D B D D B  
17.  Chendy Ariesshanty P 

S 
B C B A D B  

18.  Aminudin Lutfi B D B D D B  
19.  Dyanti Fauziah R B D B A D B  
20.  Ambarwati C D B C D B  
21.  Yusron Thowaf B D C C D A  
22.  Ika Sulistiowati B B C C D B  
23.  Imam Wakhrudin A D A A B B  
24.  Risa Akhadatul D D A A D B  
25.  Lilis A C D B D D B  
26.  Mentari Ramadhan D D B A D B  
27.  Mifrokhatul L 

Khasanah 
B D B D D B  

28.  Alfi faiz F B D B C D B  
29.  Rasifatus Sholikha A D B C D B  
30.  Rumiati B D B A D B  
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3. Tabel Frekuensi Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi katalog 
No Variabel Jawaban No.Responden Frekuensi 
1. Jenis huruf apa yang 

cocok digunakan 
untuk pembuatan 
Cover katalog 

A. Britannic Bold 4, 6, 9, 15,  23, 
29 

IIII  I 

B. Rockwell 1, 2, 3, 5, 10, 
11, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 21, 
22, 27, 28,  30 

IIII  IIII  IIII  
II 

C.  Bernard MT Condensed 7, 8, 20, 25 IIII 
D. Poor Richard 
 

12, 24, 26 III 

2. Jenis huruf apa yang 
cocok digunakan 
untuk pembuatan 
bagian isi katalog 

A. Cambria Match 7 I 
B. TW Cen MT 1, 22 II 
C. Lucida Console 2, 9,17 III 
D. Times New Roman 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 

IIII  IIII  IIII  
IIII  III 

3. Berapa ukuran huruf 
yang digunakan 
dalam pembuatan 
katalog (judul cover, 
sub judul dan isi)? 
 

A. 20, 18, 12 pt 4, 23, 24 III 
B. 22, 14, 10 pt 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30 
 

IIII  IIII  IIII  
IIII  III 

C. 14, 12, 10 pt 1, 6, 21, 22 
 

IIII 

D. 26, 18, 14 pt - 
 

0 
 
 

4. Menurut anda warna 
background  apakah 
yang cocok dibuat 
dalam Booklet 
 

A.  
   

 

 IIII   IIII  III 
 

B.  
   

 

- 0 

C.  
   

 

4, 6, 10, 11, 
12, 20, 21, 22, 

28, 29 

IIII    IIII 

D.  
  

 

1, 2, 3, 8, 9, 
14, 15, 17, 19, 
23, 24, 26, 30 

IIII  IIII   II 
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5. Warna huruf apa 
yang digunakan 
untuk pembuatan 
iklan katalog 

A. Putih hitam - 0 
B. Kuning hitam 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

9, 11, 23 
IIII  IIII 

C. Hitam putih - 0 
D. Merah Hitam 6, 8, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 

30 

IIII  IIII  IIII  
IIII  I 

6. Menurut anda 
komposisi apakah 
yang sesuai untuk 
Booklet? 
 

A. Simetris 1, 9, 10, 11, 21 IIII   
B. Asimetris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

IIII  IIII   IIII  
IIII  IIII 

C. Memancar - 0 
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4. Tabel Rekapitulasi Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi katalog 

No Variabel Jawaban Angket Simpulan 
Terbanyak 

Prosentase 
Terbanyak 

A B C D 
1. Huruf yang cocok 

digunakan untuk 
pembuatan Cover 
katalog 

6 18 4 2 B. Rockwell 60% 

2. Huruf yang cocok 
digunakan untuk 
pembuatan isi katalog 

1 2 3 24 D. Times New 
Roman 

80% 

3. Ukuran font yang 
digunakan dalam 
pembuatan katalog 
(judul cover, sub judul 
dan isi)? 

23 3 4 - B. 
26, 18, 14 point
  
 

76% 

4. warna background 
yang digunakan dalam 
pembuatan katalog 

13 - 9 8 A. abu-abu dan 
hitam 

43% 

5. warna huruf yang 
digunakan dalam 
pembuatan katalog 

- 9 - 21 D. 
Merah dan hitam 

70% 

6. komposisi yang sesuai 

untuk katalog 

 

5 25 - - B. 
Keseimbangan 
asimetris/ 
tersembunyi 

 

83% 

 
5. Simpulan Angket Pilihan Warna, Tipografi dan Komposisi katalog 

 Dari jawaban hasil survey yang telah diperoleh dapat ditarik sebuah kesimpulan 

sebagai pertimbangan desainer untuk pembuatan katalog yaitu, jenis huruf yang cocok 

digunakan untuk pembuatan iklan katalog menurut responden adalah Rockwell untuk judul 

dan Times New Roman untuk isinya, Ukuran font yang digunakan dalam pembuatan katalog 

pada judul cover, sub judul dan isi memakai ukuran huruf 22, 18, dan 16 point, Warna huruf 

yang digunakan untuk pembuatan iklan katalog adalah hitam, warna background  yang 

dipilih adalah warna abu – abu dan hitam, komposisi yang sesuai untuk katalog yaitu 

keseimbangan asimetris. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hasil angket hanya 

merupakan pertimbangan saja dan tidak sepenuhnya acuan yang pasti digunakan untuk karya 

katalog yang hendak dibuat. 
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OKUMENTASI PAMERAN 

 
Acara pembukaan pameran 

 
 
 

 
Sambutan dari sekretaris jurusan 
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Peninjauan karya oleh dosen dan tamu undangan 
 
 

 
 
 

Peserta pameran dan X-Banner Pameran Tugas Akhir 
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DISPLAY PAMERAN 
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X- BENNER PAMERAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


