
BAB III 

ANALISIS 

 

1. Objek Penelitian 

  Penulis akan melakukan penelitian tentang pembuatan katalog baru dalam 

bentuk  media digital dan media cetak pada usaha yang bergerak dalam 

bidang perdagangan pakaian, usaha tersebut adalah BROTHER HEROES 

DISTRO yang beralamat di Jalan Mentok Pangkalpinang Depan Polisi 

Militer Pangkapinang Bangka, nomor telpon 082173152202. Penulis akan 

membuatkan Katalog dan stationari untuk Brother Heroes Distro sebagai 

media promosi. 

a. Logo  

Logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu 

perusahaan atau organisasi. Sebuah logo bisa berupa nama, lambang 

atau elemen grafis lain yang ditampilkan secara visual. Sebuah logo 

diciptakan sebagai identitas agar unik dan mudah dibedakan dengan 

perusahaan kompetitor/pesaing. 

Logo bisa diibaratkan dengan wajah. Setiap orang bisa dengan 

mudah dikenali antara satu dengan yang lain hanya dengan melihat 

wajah. Begitu juga halnya dengan logo. Logo merupakan sebuah visi 

penyampaian citra positif melalui sebuah tampilan sederhana dalam 

bentuk simbol. 

b. Katalog 

Untuk katalog perusahaan ini menginginkan ada perubahan pada 

setiap tahunnya, tergantung momen yang ada. Karena kalau tetap 

orang mudah bosan serta katalog sangat jadi tidak menarik untuk 

dilihat. 

 

 



 

 

Gambar III.1 

Draft Logo 

 

 

 



 

Gambar III.2  

Draft Cover Depan Katalog 

 

 

 



 
Gambar III.3 

Draft Isi Katalog 

  



 
Gambar III.4 

Draft Isi Katalog 

  



 

Gambar III.5 

Draft Isi Katalog 

 

 

 

 

 



 
Gambar III.6 

Draft Isi Katalog 

 

 

 



 
Gambar III.7 

Draft Isi Katalog 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar III.8 

Draft Isi Katalog 

  



 
Gambar III.9 

Draft Isi Katalog 

 

 

 



 
Gambar III.10 

Draft Isi Katalog 

 

 

 

 

 



 
Gambar III.11 

Draft Isi Katalog 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar III.12 

Draft Isi Katalog 

 

 

  



 
Gambar III.13 

Draft Cover Belakang Katalog 

 

  



 
Desain Depan 

 

 
Desain Belakang 

 

Gambar III.14 

Draft Mug 



 

Gambar III.15 

Draft Kartu Nama 

  



 

Gambar III.16 

Draft Brosur 

 

 

 

 

 



 

Gambar III.17 

Draft Spanduk 

 

 

 

 



 
Gambar III.18 

Draft Nota 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar III.19 

Draft Pin 

 



 

Gambar III.20 

Draft Cover Depan Kalender 

 

 

 

 

 



 
Gambar III.21 

Draft Kalender 

 

 

 

 

 

Gambar III.22 

Draft Kalender 



 

 



 
Gambar III.23 

Draft Kalender 

  



 
Gambar III.24 

Draft Kalender 

 

 

 

 



 
Gambar III.25 

Draft Outlet 

 

 

  



2. Analisis Objek 

  Unit analisis dalam riset ini adalah majalah produk yang ditawarkan oleh 

Brother Heroes Distro. Analisis tersebut dalam riset diteliti berdasarkan 

unsur-unsur yang terkandung didalamnya antara lain sebagai berikut : 

 a.   Katalog Brother Heroes Distro 

        Brother Heroes Distro merupakan salah satu usaha 

perdagangan umum yang berada diwilayah Pangkalpinang Bangka 

.Sebelumnya Brother Heroes Distro belum memiliki katalog sendiri, 

namun pengelola Brother Heroes Distro ingin membuat katalog. 

Sehingga dalam proses pembuatan katalog Brother Heroes Distro ini, 

penulis berusaha menggunakan elemen-elemen yang berhubungan 

dengan dunia bisnis yang bergerak dalam usaha jasa dibidang 

perdagangan. 

      Dari segi warna dan bentuk yang penulis gunakan dalam 

pembuatan katalog Brother Heroes Distro memiliki banyak arti. Corak 

warna yang penulis gunakan dalam proses pembuatan katalog adalah 

CMYK (White,  Red, dan Black). 

 b.   Stationary Brother Heroes Distro 

       Selain itu, Penulis juga akan membuatkan beberapa stationary 

untuk Brother Heroes Distro. Stationary ini penulis terapkan dalam 

beberapa bentuk. Karena Brother Heroes Distro juga membutuhkan 

beberapa media promosi untuk lebih memperkenalkan Brother Heroes 

Distro kepada masyarakat luas, khususnya Pangkalpinang. Dalam 

proses penerapan stationary ini, penulis akan menggunakan corak 

warna dan bentuk-bentuk font yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

Brother Heroes Distro. Untuk corak warna dasar stationary sendiri, 

penulis akan menggunakan warna merah dan hitam, karena warna 



merah dan hitam mempunyai arti dari suatu keseimbangan dan 

keselarasan serta membangkitkan semangat.   

3. Proposal Konsep Desain 

  Dalam pembuatan desain katalog, penulis akan melakukan beberapa 

tahapan-tahapan untuk membuat sebuah desain katalog. Berikut tahapan-

tahapan yang penulis lakukan untuk membuat sebuah majalah antara lain : 

a.   Observasi 

  Dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke Distro 

tersebut, penulis berusaha untuk memahami citra usaha pada Brother 

Heroes Distro selaku klien yang telah mengizinkan penulis untuk 

membuatkan desain jenis media publikasi dan promosi sesuai dengan 

corporate image, visi atau misi usaha mereka. 

 b.   Memilih Jenis dan Media Publikasi 

  Pemilihan media yang nantinya akan diterapkan sebagai penetapan 

sebuah katalog, menjadi salah satu pertimbangan awal oleh penulis. 

Bisnis usaha pada Brother Heroes Distro merupakan sebuah usaha 

perdagangan yang menjual pakaian, celana panjang atau pendek dan 

aksesoris pria. Brother Heroes Distro menjual barang-barang yang 

tidak diragukan lagi kualitasnya.Untuk itu penulis berencana 

membuatkan katalog sebagai media publikasi dalam bentuk cetak. 

 c.   Memutuskan benda publikasi 

  Setelah membagi pilihan benda publikasi kedalam bentuk cetak, 

maka Penulis memutuskan untuk membuat desain seperti katalog, 

kalender, brosur, kartu nama, desain autlet, nota, mug, spanduk, dan 

pin dengan penggunaan material yang berkualitas. 

 



d.   Membuat sketsa dasar ( Blue print ) 

  Proses pembuatan sketsa desain publikasi yang diterapkan pada 

katalog Brother Heroes Distro sebagai elemen utama design, turut serta 

menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan corak warna yang 

sesuai. Oleh sebab itu, dalam hal pembuatan sketsa penulis lebih 

memfokuskan pada penggunaan warna, dan jenis huruf terhadap 

desain media publikasi. 

 e.   Mendesain 

  Kegiatan desain dilakukan dengan penggunaan software yang tepat 

dan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Untuk membuat majalah 

dengan hasil akhir dalam bentuk media yang dicetak seperti kalender, 

brosur, kartu nama, mug, spanduk, pin, nota, serta brosur packaging 

penulis menggunakan Adobe Photoshop CS2 dan Corel DrawX4 

sebagai tool utama dalam pengerjaannya. 

 f.   Pengoreksian 

  Proses pengoreksian artwork atau hasil yang telah dibuat menjadi 

bahan pertimbangan akhir untuk penulis dalam mendesain objek yang 

hasilnya akan dibuat melalui proses cetak. Selain itu penulis juga 

hanya menerapkan jenis warna CMYK untuk hasil artwork yang 

nantinya akan dicetak. 

 g.   Melakukan proses cetak 

  Guna menghemat waktu, penulis melakukan proses cetak dengan 

caradigital printing. Selain cepat digital printing juga dapat 

memberikan hasil yang tidak kalah bagusnya dengan teknik cetak 

secara konvensional. 

 

 



 h.   Finishing 

  Pada tahapan akhir atau proses finishing, Penulis menambahkan 

gimmick kedalam beberapa hasil cetakan agar media publikasi terlihat 

lebih baik dan nyata dengan menggunakan teknik spot UV, emboss 

dan deboss pada katalog beberapa jenis stationary. 

4.   Konsep Desain Ajuan 

  Dalam mengaplikasikan katalog Brother Heroes Distro kedalam bentuk 

media publikasi, penulis berusaha menyesuaikan warna, bentuk, dan jenis 

huruf dasar majalah dengan warna, bentuk dan jenis huruf dasar background 

desain yang penulis buat. 

Color Meaning  

 

 

Warna yang digunakan adalah merah yang 
melambangkan keberanian, dan semangat. 
Dengan landasan warna CMYK, yakini C=0, M=99, 
Y=100, K=0 

 
 

Warna yang digunakan adalah hitam yang melambangkan 
kekuatan, dan berkemauan keras 
Dengan landasan warna CYMK  yakini C=75, M=68,  
Y= 67, K=90 

 

Warna yang digunakan adalah putih yang melambangkan 
kesucian, dan ketentraman 
Dengan landasan warna CYMK yakini C=0, M=0, 
Y=0, K=0 

 
 

 

 

 



5. Material dan Biaya : 

a. Jenis atau bahan yang digunakan 

■ Logo  : Double matte Glossi 

       ■   Katalog : Double matte A4 230g 

       ■   Nota  : NCR Middle 

       ■   Mug  : Gelas Keramik 

       ■   Pin  : Plastik, Kertas Inkjet liminasi 

       ■   Kartu Nama : Double matte A4 230g liminasi 

       ■   Spanduk : Kain Plastik 

       ■   Brosur  : Double matte Glossi 

       ■   Kalender : Double matte A4 230g 

b. Teknik Cetak 

■ Logo  : Digital Printing 

       ■ Katalog : Digital Printing 

          ■   Nota  : Digital Printing 

       ■   Mug  : Sablon 

       ■   Pin  : Digital Printing 

       ■   Kartu Nama :  Digital Printing 

       ■   Spanduk : Digital Printing 

       ■   Brosur  : Digital Printing 

       ■   Kalender : Digital Printing 

 



c. Alasan Digunakan bahan \ material 

     ■ Logo  : Lebih bagus, awet dan tebal 

      ■   Katalog  : Lebih bagus, awet dan tebal 

            ■   Nota  : Lebih bagus, awet dan tebal 

      ■   Mug  : Lebih awet dan tidak luntur 

      ■   Pin  : Lebih awet dan lebih bagus 

      ■   Kartu Nama : Lebih bagus, awet, tebal dan mengkilap 

      ■   Spanduk : Lebih awet dan lebih bagus 

      ■   Brosur  : Lebih bagus, kertas mengkilap 

      ■   Kalender : Lebih bagus, awet dan tebal 

 d.   Bahan : 

 1.   Biaya Total Setelah Produk Jadi : 

       ■ Logo  : Rp 5.000.00 

       ■   Katalog : Rp. 40.000.00 

           ■   Nota  : Rp. 15.000.00 

       ■   Mug  : Rp. 25.000.00 

       ■   Pin  : Rp. 5.000.00 

       ■   Kartu Nama : Rp. 50.000.00 

       ■   Spanduk : Rp.  25.000.00 

       ■   Brosur  : Rp. 25.000.00 

       ■   Kalender : Rp. 50.000.00 


