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ABSTRAKSI 
 

 
 
 

Di dunia usaha tentunya setiap pemilik perusahaan dalam upayanya ingin 

mendapatkan konsumen yang banyak, danuntuk mendapatkan konsumen yang 

banyak, perusahan harus melakukan strategi pemasaran yang tepat agar memiliki 

konsumen yang banyak dan usahanya dapat bertahan serta dapat bersaing dengan 

bisnis kompetitor.  

Untuk itu penulis ingin membantu membuat desain publikasi sebagai 

media promosi pada  Maslina cual, agar Maslina cual dapat bersaing dengan 

bisnis kompetitor dan dapat membantu Maslina cual agar lebih di kenal 

masyarakat, sehingga tenun cual memiliki konsumen yang banyak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Perusahaan Kain Tenun  kini menjadi salah satu bisnis yang sangat 

pesat perkembangannya di industri kreatif. Tak kurang dari 100 

perusahaan dan butik di Indonesia yang tumbuh subur dengan berbagai 

produk kreativitasnya, bahkan persaingan di kota Pangkalpinang sendiri 

sudah sangat ketat antara para pelaku bisnis Tenun Cual. Mulai dari 

persaingan harga hingga persaingan kualitas dan kreativitas design sebagai 

bentuk media publikasi dan promosi yang mampu membuat produk yang 

mereka tawarkan lebih dikenal banyak orang. 

Dengan persaingan yang begitu keras dalam bisnis ini membuat 

para produsen perlu untuk melakukan promosi untuk memperkenalkan 

produk yang mereka tawarkan ke pasar dan mencuri perhatian. Dimana 

dengan promosi yang efektif dan tepat sasaran maka perusahaan bisa 

segera merasakan manfaat dari promosi tersebut. Selain itu untuk 

memperkenalkan produk yang ditawarkan, media promosi memiliki tujuan 

utama bagi perusahaan yaitu untuk meningkatkan minat beli konsumen. 

Maslina Cual adalah perusahaan sekaligus pengrajin yang menjual 

produk Kain Teun dan Batik Cual. Dan di Pangkalpinang Butik yang 

menjual produk cual terhitung  banyak sekali, untuk itu Maslina Cual yang 

terhitung sudah lamamemasuki bisnis ini harus bisa terus bersaing dengan 

distro yang lebih dulu di kenal masyarakat Pangkalpinang melalui media 

cetak dan media promosi. 

Penulis akan membuat tampilan yang berbeda dalam Katalog yang 

akan penulis buat. Dengan cara ini konsumen akan lebih tertarik untuk 

melihat dan mengetahui produk-produk yang ditawarkan oleh Maslina 

Cual. Penulis juga akan membuat desain promosi/publikasi seperti Pin, 
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Sticker, Mug, Dan Kalender dengan desain yang berbeda dan terlihat 

menarik bagi konsumen maupun calon konsumen. 

Dalam pembuatan media promosi dan publikasi ini penulis akan 

menggunakan beberapa software yang menunjang dalam pembuatan 

project ini. Adapun Software yang penuis digunakan yaitu Corel Draw . 

2. Rumusan Masalah 

Penulis akan membahas bagaimana cara untuk lebih 

memperkenalkan usaha Maslina Cual  kepada masyarakat umum, yaitu 

dengan cara mempromosikan dan mempublikasikan dengan membuatkan 

Logo, Katalog dan beberapa stationary untuk lebih memperkenalkan usaha 

Maslina Cual. 

Adapun permasalahan yang timbul antara lain : 

a. Berapa lama waktu yang di butuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir di Maslina Cual? 

b. Bagaimana cara penulis untuk mempresentasikan karya-karya desain 

grafis yang telah dibuat? 

c. Hal-hal apa saja yang didapat selama penulis melaksanakan Tugas 

Akhir? 

d. Berapa total biaya yang di perlukan Maslina Cual untuk membuat 

media promosi dan publikasi tersebut? 

3. Batasan Masalah 

Batasan masalah penulisan ini diarahkan untuk melakukan 

pengkajian mengenai perancangan desain katalog dan stationary agar bisa 

menarik perhatian calon konsumen. 
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4. Tujuan Penulisan 

Tujuan perancangan meliputi dua bagian yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus, adapun tujuan tersebut adalah : 

a. Tujuan Umum 

1) Sebagai syarat kelulusan dalam menempuh ujian akhir Diploma III di 

Jurusan Desain Grafis dan Multimedia, Program Studi Manajemen 

Informatika, STMIK ATMA LUHUR Pangkalpinang. 

2) Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan untuk mahasiswa Manajemen Informatika yang lain 

dalam mengerjakan Tugas Akhir selanjutnya. 

 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui media-media komunikasi visual apa saja yang efektif dan 

komunikatif untuk mempromosikan butik Maslina Cual. 

2) Mampu mendesain media yang tepat untuk mempromosikan butik 

Maslina Cual. 

 

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas akhir 

a. Arti penting atau peranan topic pembicaraan atau penelitian 

Setelah melakukan wawancara dan berbagai rangkaian penelitian, 

penulis akan melakukan serangkaian kegiatan yang nantinya akan 

penulis lakukan dan penulis terapkan dalam berbagai macam jenis 

desain mediapublikasi untuk mendapatkan hasil desain majalah yang 

baik dan tentunya dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang harus penulis terapkan dalam metode 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Memutuskan Benda Publikasi 

Setelah membagi pilihan benda publikasi kedalam bentuk cetak 

dan digital, maka penulis memutuskan untuk membuat desain seperti 

majalah cetak dan juga majalah digital, serta beberapa stationary 
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dengan penggunaan material kertas yang khusus dan elegan serta teknik 

setak dalam bentuk sablon dan emboss. 

 

2) Mendesain 

Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa software yang 

tepat dan sesuai dengan apa yang di butuhkan untuk menghasilkan 

karya desain yang sesuai dengan apa yang penulis dan tempat usaha 

harapkan. Untuk membuat majalah cetak, majalah digital, serta 

beberapa jenis stationary, maka penulis menggunakan aplikasi 

SoftwareCorel Draw X4. 

 

b. Perlunya pengembangan dalam desain 

Penulis berusaha untuk membuatkan hasil karya yang terbaik untuk 

usaha Maslina Cual, maka dari itu penulis harus berusaha dengan cara 

lebih baik untuk mempromosikan usaha Maslina Cual kedalam 

beberapa bentuk publikasi, dan penulis berusaha menggabungkan 

beberapa macam software desain grafis kedalam berbagai macam-

macam wujud desain berupa desain digital maupun cetak. 

 

6. Metode Penelitian 

Agar mendapatkan data yang akurat dalam Tugas Akhir ini maka 

digunakanlah metode-metode pengumpulan data.Metode pengumpulan 

data yang di gunakan adalah sebagai berikut: 

 

a. Pengumpulan data primer 

Metode pengumpulan data rimer adalah metode pengumpulan data yang 

pertama kali di lakukan dan di catat oleh peneliti. 

Adapun metode pengumpulan data primer yang digunakan penulis 

adalah: 
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1) Observasi 

Observasi (Pengamatan) yaitu kegiatan mencermati langsung 

secara virtual terhadap kondisi objek penelitian. Observasi dilakukan 

setelah mencermati data sekunder serta memperoleh masukan dari 

berbagai narasumber. Pada metode ini dilakukan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung mengenai keadaan dan suasana yang ada 

pada Maslina Cual. 

 

2) Wawancara 

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari 

data dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang 

disebut informan. Pada metode ini Tanya jawab dilakukan secara 

langsung dengan pemilik MASLINA CUAL yaitu Ibu Maslina. 

 

3) Kepustakaan 

Metode inimenggunakan literature untuk data koperatif dalam 

menunjang semua data yang diperoleh dari berbagai sumber 

kepustakaan untuk memperoleh teori-teori dan mempelajari peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan penulisan dan menunjang data 

yang diperoleh di lapangan.  

7. Sistematika Penulisan 

 Sesuai dengan ruang lingkup penulisan Tugas Akhir, agar 

mendapat gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem informasi 

penggajian ini, penulis menyusun laporan Tugas Akhir ini dalam lima bab 

dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat Latar Belakang, Masalah, Tujuan Penulisan, 

Batasan Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II  : ORGANISASI 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori singkat tentang 

hardware dan software yang digunakan. Spesifikasi hardware 

dan software yang akan digunakan. Teori singkat mengenai 

konsep design yang disetujui antara hardware dan  software 

pendukung yang sudah dan akan digunakan. 

 

BAB III : ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian yang 

berisi konsep design, draft, dan materi dari objek yang diteliti. 

Analisis objek yang berisikananalisis dari objek penelitian. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DESAIN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk 

design.  Berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat 

yang  nantinya akan dicetak dalam bentuk nyata. 

 

BAB V :  PENUTUP  

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa  

yang telah dilakukan selama Tugas Akhir pada Maslina Cual 

serta memberikan saran-saran terhadap sistem untuk  

meningkatkan usaha penjualan ditempat riset. 
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BAB II 

ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

1. Tinjauan Organisasi 

Dalam bab ini, penulis akan menggambarkan sedikit tentang 

sejarah dan struktur organisasi pada Maslina Cual. Organisasi merupakan 

suatu wadah serta proses kerjasama yang terikat dalam hubungan formal 

untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan didalam berorganisasi 

diharapkan adanya suatu interaksi maupun hubungan timbal balik dan 

saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang di inginkan suatu 

perusahaan. 

a. Sejarah Maslina Cual 

Maslina cual berdiri sejak Maret 2003 yang awalnya berlokasi 

tidak jauh dari outlet yang sekarang digunakan yaitu di Jl. Raya 

Selindung lama. Maslina Cual bergerak dalam bidang penjualan kain 

tenun cual dan Batik, selain menjual kain cual, Maslina Cual juga juga 

menjual berbagai macam accessories  seperti kotak tisu, Sandal, tas, dan 

kopiah/peci. 

 Untuk terus berkembang, Maslina Cual harus membentuk / 

membuat perbaikan serta penyempurnaan di segala bidang, dalam 

membuat penyempurnaan itu yang dilakukan Maslina Cual adalah 

berusaha melayani para pelanggannya dengan baik. Selain itu, harus 

menjual produk – produk yang memiliki kualitas dan kuantitas yang 

baik. Hal ini bertujuan agar dapat bersaing dengan butik cual yang 

lainnya, karena dalam bidang penjualan bahan – bahan cual  yang 

cukup banyak sekarang ini khususnya Pangkalpinang sehingga 

persaingan semakin besar. Adanya suatu bisnis adalah untuk 

memuaskan para pelanggan. Barang-barang atau jasa-jasa harus dapat 

memuaskan kebutuhan pelanggan secara lebih baik dari produk atau 

jasa para pesaing bisnis. Selain itu promosi penjualan merupakan upaya 
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khususnya yang harus dilakukan Maslina Cual untuk meninggkatkan 

penjualan. Sebuah promosi penjualan dapat berupa pengenalan khusus 

ataupun yang lainnya. 

 Maslina Cual  ini selalu berusaha mencari sumber bahan yang 

dapat di andalkan dalam pembekalan  bahan kebutuhan. Agar dapat 

bersainng, maka  Maslina Cual ini juga harus mampu membeli bahan 

dalam jumlah yang dapat menjamin berlangsungnya produksi barang 

dan jasa secara baik dan menguntungkan. Oleh karena itu Maslina Cual 

ini mempunyai pemasok dalam usaha bahan  tenun dan aksesoris batik 

ini agar usaha ini dapat terus berkembang. 

 

b. Struktur Organisasi Maslina Cual 

Struktur organisasi adalah susunan sub system organisasi (sub unit) 

beserta pembagian tugas dan hubungan hirarki kewenangan (otoritas) 

yang menyertainya. 

Hirarki kewenangan : 

1) Struktur organisasi traditional merupakan hirrki atau pyramid 

kedudukan. Setiap kedudukan berkaitan dengan kewenangan ; misalnya 

kewenanngan untuk mengatur  sumber daya, imbalan, tugas-tugas serta 

untuk mengambil keputusan. 

2) Setiap kedudukan mengendalikan atau mengawasi sejumlah sub ordinat 

sehingga jumlah ini disebut rentang kendali (span of control) yang 

tergantung pada : 

a) Sifat peerjaan yang di laksanakan. 

b) Besarnya kebutuhan. 

c) Jumlah aturan dan prosedur yang tersedia sebagai pedoman pengambilan 

keputusan. 
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3) Struktur organisasi dan deskripsi jabatan adalah salah satu unsur utama 

yang penting dan mutlak dalam menejemen. Adapun masing-masing 

perusahaan akan mempunyai struktur organisasi dan deskripsi jabatan 

yang berlainan. Dalamhal ini akan diberikan struktur organisasi. 

 

Berikut adalah gambar struktur organisasi Maslina Cual : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

 Struktur Organisasi Maslina Cual 

 

 

2. Sesifikasi Hardware 

Pengertian dari hardware atau dalam bahasa indonesia-nya disebut 

juga dengan nama “perangkat keras” adalah salah satu komponen dari 

sebuah komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba secara 

langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung 

proses komputerisasi. 

Secara fisik, Komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan 

suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja 

sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak 

berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada 

komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori 

PIMPINAN 

KASIR BAGIAN PENJUALAN 
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elemen perangkat keras (hardware). Berdasarkan fungsinya, perangkat 

keras komputer dibagi menjadi : 

 

a. Input Device (Unit Masukan) 

Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar 

ke dalam suatu memori dan processor untuk diolah guna menghasilkan 

informasi yang diperlukan. Input devices atau unit masukan yang 

umumnya digunakan personal computer (PC) adalah keyboard dan 

mouse, keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user 

(pengguna) dengan komputer. Selain itu terdapat joystick, yang biasa 

digunakan untuk bermain games atau permainan dengan komputer. 

Kemudian scanner, untuk mengambil gambar sebagai gambar digital 

yang nantinya dapat dimanipulasi. Touch panel, dengan menggunakan 

sentuhan jari user dapat melakukan suatu proses akses file. Microphone, 

untuk merekam suara ke dalam komputer. 

Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk 

signal input dan maintenance input. Signal input berbentuk data yang 

dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input 

berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang 

dimasukkan. Jadi Input device selain digunakan untuk memasukkan 

data dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Berdasarkan 

sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua yaitu : 

1) Peratalan input langsung, yaitu : 

Input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses.  

Contohnya : keyboard, mouse, touch screen, light pen, digitizer 

graphics tablet, scanner. 

2) Peralatan input tidak langsung, yaitu : 

Input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses 

oleh alat pemroses.  

Contohnya : punched card, disket, harddisk. 
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Unit masukan atau peralatan input ini terdiri dari beberapa macam 

peranti yaitu : 

 

1) Keyboard 

Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu 

pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi 

memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi 

user (pengguna) untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang 

diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Penciptaan 

keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan 

dipatentkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868, Dan pada tahun 

1887 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahan Remington. Keyboard 

yang digunakanan sekarang ini adalah jenis QWERTY, pada tahun 

1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO 

(International Standar Organization). Jumlah tombol pada keyboard ini 

berjumlah 104 tuts. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki 

beberapa jenis port, yaitu port serial, ps2, usb dan wireless. 

Jenis – jenis Keyoard : 

a) QWERTY 

b) DVORAK 

c) KLOCKENBERG 

 

2) Mouse 

Mouse adalah salah unit masukan (input device). Fungsi alat ini 

adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, 

dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. 

Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah 

berbasiskan GUI (Graphical User Interface). sinyal-sinyal listrik 

sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam 

mouse, sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagian besar 

mouse terdiri dari tiga tombol, umumnya hanya dua tombol yang 
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digunakan yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse 

dilengkapi pula dengan tombol penggulung (scroll), dimana letak 

tombol ini terletak ditengah. Istilah penekanan tombol kiri disebut 

dengan klik (Click) dimana penekanan ini akan berfungsi bila mouse 

berada pada objek yang ditunjuk, tetapi bila tidak berada pada objek 

yang ditunjuk penekanan ini akan diabaikan. Selain itu terdapat pula 

istilah lainnya yang disebut dengan menggeser (drag) yaitu menekan 

tombol kiri mouse tanpa melepaskannya dengan sambil digeser. Drag 

ini akan mengakibatkan objek akan berpindah atau tersalin ke objek lain 

dan kemungkinan lainnya. Penekanan tombol kiri mouse dua kali secara 

cepat dan teratur disebut dengan klik ganda (double click) sedangkan 

menekan tombol kanan mouse satu kali disebut dengan klik kanan 

(right click)Mouse terdiri dari beberapa port yaitu mouse serial, mouse 

ps/2, usb dan wireless. 

 

3) Touchpad 

Unit masukkan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan 

notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini 

dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah 

model unit masukkan yang sejenis yaitu pointing stick dan trackball. 

 

4) Light Pen 

Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk 

modifikasi dan men-design gambar dengan screen (monitor). Light pen 

memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer 

yang kemudian direkam, dimana layar monitor bekerja dengan 

merekam enam sinyal elektronik setiap baris per detik. 

 

5) Barcode 

Barcode termasuk dalam unit masukan (input device). Fungsi alat 

ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau 
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garis-garis tebal vertical yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk 

angka-angka. Kode-kode ini biasanya menempel pada produk-produk 

makanan, minuman, alat elektronik dan buku. Sekarang ini, setiap kasir 

di supermarket atau pasar swalayan di Indonesia untuk mengidentifikasi 

produk yang dijualnya dengan barcode. 

 

6) Scanner 

Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk meng copy 

atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam 

memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya, disimpan dalam 

harddisk ataupun floppy disk. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin 

fotocopy, perbedaannya adalah mesin fotocopy hasilnya dapat dilihat 

pada kertas sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui 

monitor terlebih dahulu sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau 

modifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk 

file text maupun file gambar. Selain scanner untuk gambar terdapat pula 

scan yang biasa digunakan untuk mendeteksi lembar jawaban 

komputer. Scanner yang biasa digunakan untuk melakukan scan lembar 

jawaban komputer adalah SCAN IR yang biasa digunakan untuk LJK 

(Lembar Jawaban Komputer) pada ulangan umum dan Ujian Nasional. 

Scan jenis ini terdiri dari lampu sensor yang disebut Optik, yang dapat 

mengenali jenis pensil 2B. Scanner yang beredar di pasaran adalah 

scanner untuk meng-copy gambar atau photo dan biasanya juga 

dilengkapi dengan fasilitas OCR (Optical Character Recognition) untuk 

mengcopy atau menyalin objek dalam bentuk teks. 

 

7) Kamera Digital 

Perkembangan teknologi telah begitu canggih sehingga komputer 

mampu menerima input dari kamera. Kamera ini dinamakan dengan 

Kamera Digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik 

dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan 
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scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh 

pixel-nya. Kemudahan dan kepraktisan alat ini sangat membantu 

banyak kegiatan dan pekerjaan. Kamera digital tidak memerlukan film 

sebagaimana kamera biasa. Gambar yang diambil dengan kamera 

digital disimpan ke dalam memori kamera tersebut dalam bentuk file, 

kemudian dapat dipindahkan atau ditransfer ke komputer. Kamera 

digital yang beredar di pasaran saat ini ada berbagai macam jenis, mulai 

dari jenis kamera untuk mengambil gambar statis sampai dengan 

kamera yang dapat merekan gambar hidup atau bergerak seperti halnya 

video. 

 

b. Process Device (Unit Pemrosesan) 

Unit pemprosesan yang berada dalam komputer adalah Central 

Processing Unit (CPU). CPU merupakan otak atau pengatur suatu 

sistem yang mengolah sehingga menghasilkan informasi. 

Tiga unsur penting dalam CPU, yaitu : 

1) Primary Storage 

Primary storage adalah ukuran besarnya processor atau biasa disebut  

dengan main memory. 

2) Arithmatic Logic Unit 

Arithmatic logic unit adalah suatu alat yang bertugas melakukan 

perhitungan dalam computer. 

3) Control Unit 

Control unit adalah merupakan suatu alat pengontrolan yang berada 

dalam komputer yang memberitahukan unit masukan mengenai jenis 

data, waktu pemasukan, dan tempat penyimpanan didalam primary 

storage. Control unit juga bertugas memberitahukan kepada 

arthmatic logic unit mengenai operasi yang harus dilakukan, tempat 

data diperoleh, dan letak hasil ditempatkan. 
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Perangkat-perangkat alat proses berserta perlengkapan, yaitu sebagai 

berikut : 

 

1) Casing 

Casing adalah kotak pembungkus perangkat keras (hardware) 

didalam CPU agar terhindar dari kotoran dan sentuhan tangan. 

 

2) Power Supplay 

Lower supplay menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan 

CPU power supplay mengkonversi listrik dan menyediakan aliran 

listrik tetap untuk digunakan komputer. Kualitas power supplay 

menentukan kwalitas kinerja komputer. Daya sebesar 300-400 wat 

yang disalurkan power supplay biasanya cukup bagi komputer yang 

digunakan untuk pengetikan ataupun grafik. Sementara, daya 400-

500 watt dibutuhkan jika komputer bekerja menggunakan banyak 

menggunakan Periferal ( unit tambahan). 

 

3) Motherboard 

Motherboard adalah ppan rangkaian utama komputer untuk 

memasang processor, memory dan perangkat lainnya. 

 

4) Processor 

Processor adalah sebuah chip yang merupakan pengolah utama dan 

pusat pengendalian berbagai perangkat komputer. 

 

5) Memory 

Memory adalah alat yang berfungsi mengolah data dan intruksi serta 

menyimpan informasi. Semakin besar kapasitas memory yang 

digunakan, semakin banyak data maupun perintah yang dapat 

disimpan berikut ini beberapa tipe memory berdasarkan urutan dari 

yang tercepat aksesnya hingga yang paling lambat. 
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6) VGA Card 

VGA Card adalah kartu elektronik yang berfungsi menghubungkan 

motherboard dan monitor. 

 

7) I/O Card 

Input / Output Card ( I/O Card ) adalah sebuah kartu elektronik yang 

berfungsi menghubungkan antara motherboard dengan unit masukan 

dan unit keluaran. I/O Card juga berfungsi menghubungkan 

motherboard dan hard disk serta floppy disk drive. 

 

c. Output device ( Unit keluaran ) 

Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk 

menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas (hardcopy), suara, 

dll. Contoh dari output device adalah printer, speaker, monitor, dll. 

Contoh-contoh output device adalah: 

 

1) Monitor 

Dapat disebut juga dengan computer display, visual display unit, 

atau monitor saja. Monitor adalah salah satu unit output device yang 

berfungsi menampilkan gambar-gambar dari komputer yang bisa 

dilihat tanpa merekamnya. Saat ini layar monitor diproduksi dalam 

dua bentuk, yaitu CRT (cathode ray tube) atau Flat Panel seperti 

TFT LCD. Tapi dari kabar yang saya dengar, saat ini monitor CRT 

sudah tidak diproduksi lagi dan digantikan dengan TFT LCD. 

Gambar yang dihasilkan dari monitor CRT biasanya terbuat dari 

10% titik-titik kecil yang berpendar sesuai perintah dari komputer. 

Semakin dekat jarak pikselnya (resolusi) akan semakin tajam gambar 

yang diperoleh. Jarak antar piksel disebut dot pitch dengan satuan 

milimeter. Kebanyakan monitor CRT memiliki dot pitch sebesar 

0,28 mm atau kurang. 
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Sedangkan monitor LCD adalah monitor yang tipis, tersusun dari 

beberapa piksel warnaatau piksel monokrom yang dibariskan di 

depan sumber cahaya atau reflektor. LCD sangat hemat energi dan 

tidak makan tempat. Karen kehematannya, LCD bisa digunakan 

dengan sumber daya baterai. 

 

2) Printer 

Adalah alat yang menampilkan data dari komputer dalam bentuk 

cetakan, baik berupa teks maupun gambar/grafik di atas kertas. 

Printer terbagi atas beberapa bagian, yaitu picker sebagai alat 

pengambil kertas dari tray, tray adalah tempat menaruh kertas di 

printer. Tinta / toner adalah bahan pencetaknya. Perbedaan toner 

dengan tinta adalah perbedaan sistem; toner atau laser butuh 

pemanasan sebelum mencetak, sedangkan tinta / inkjet tidak butuh 

pemanasan. Sedangkan cartridge adalah alat pencetaknya. 

 

3) Speaker 

Adalah transduser yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio 

(suara) dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk 

selaput. 

 

4) Plotter 

Adalah salah satu jenis printer yang dirancang secara khusus guna 

menghasilkan output komputer berupa gambar / grafik. Dengan 

menghubungkan plotter ke komputer, berbagai bentuk gambar akan 

dicetak dengan ukuran ekstra dan dengan kualitas tinggi. 

 

d. Backing Storage ( Unit Penyimpanan) 

Storage atau biasa juga disebut memory adalah suatu tempat 

penyimpanan atau penampung data dan program. Dapat juga dikatakan 

sebagai Electronic Filing Cabinet pada sistem komputer.Penyimpanan 
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cadangan merupakan penyimpanan semua informasi non aktif didalam 

computer. 

Contoh Backing Storage ( Unit Penyimpanan) : 

 

1) Harddisk 

Harddisk banyak menangani program dan menyimoan data di 

komputer. Untuk alasan ini hardisk memiliki kapasitas simpan yang 

besar. Kapasitas Hardisk diukur dalam satuan gigabyte. 

 

2) Floppy Disk 

Floppy Disk lebih dikenal dengan nama disket yang merupakan alat 

penyimpanan data dan menangani data 1,44 Megabyte.dan untuk 

saat ini sudah tidak banyak yang memakainya,dikarenakan cuma 

dapat menyimpan data sangat sedikit. 

 

3) CD/DVD ROM 

Kebanyakan software yang ada sekarang ini berada dalam CD-ROM 

(Compact Disk-Read Only Memory). Hal ini karena CD dapat 

menangani data lebih banyak, sampai 700 MB. dan untuk dvd bisa 

menyimpan data sampai 4,7GB. 

 

e. Periferal (Unit Tambahan) 

Periferal adalah perangakat tambahan yang dipasang pada 

komputer untuk lebih mendayagunakan kompurer. Perangakat ini ada 

yang digolongkan sebagtai perangkat masukan, processor dan perangkat 

keluaran. Alat ini biasanya berbentuk (Card) yang harus di pasang pada 

expantion slot yang terletak di motherboard. Beberapa perangakat 

tambahan yang bisa digunakan diantaranya seperti: modem, music card, 

dan TV Card. 
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Contoh Periferal (Unit Tambahan) : 

  

1) Kartu Suara 

Kartu suara (Sound Card) adalah suatu perangkat keras komputer 

yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada 

awalnya, Sound Card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. 

Namun sekarang, sound card adalah perangkat wajib di setiap 

komputer. 

 

2) Modem 

Pengertian Modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi 

melakukan proses modulasi, yaitu proses “menumpangkan” data 

pada frekuensi gelombang pembawa (carrier signal) ke sinyal 

informasi/pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media 

tertentu ( seperti media kabel atau udara), biasanya berupa 

gelombang sinus. Dalam hal ini sinyal pesan disebut juga sinyal 

pemodulasi. Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital 

dirubah menjadi sinyal Analog, klik di sini untuk pengertian modem 

lebih detail 

   

3. Spesifikasi Hardware yang digunakan Maslina Cual. 

Berikut ini spesifikasi Hardware atau perangkat keras yang 

digunakan dalam project ini meliputi: 

1) Processor Pentium IV 

2) Ram yang digunakan 1GB 

3) Harddisk 320 GB untuk proses instalasi 

 

Karena software yang kami gunakan untuk membuat katalog dan 

stationary adalah,CorelDraw X4,maka kami menggunakan semua software 

tersebut dan hardware yang kami gunakan adalah : 
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1) Processor (Pentium 2.20 Gbz) 

Processor merupakan otak yang mengontrol jalannya sebuah 

computer dan menyimpan hasil-hasil yang dikerjakan kedalam memori. 

 

2) Motherboard (Intel) 

Komponen utama dan sangat penting yang membangun sebuah 

computer karena berisi system BIOS (Basic Input Output System). 

Pengantar koneksi input – output (Chipset), Soket memory (RAM), 

Soket kertas grafis (VGA), soket processor dan soket kartu tambahan 

(additional card seperti: PCI, ISA) 

 

3) Memory atau Ram (2GB) 

RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory biasanya 

disebut dengan istilah pendek yaitu Memori. Memory atau RAM 

merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan data sementara. Memory bekerja dengan 

menyimpan dan menyuplai data-data penting yg dibutuhkan Processor 

dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. 

 

4) Harddisk (320 GB) 

Harddisk atau Hard Drive adalah mekanisme untuk menyimpan 

informasi atau data pada computer. Sifat Penyimpanan Harddisk adalah 

permanen. 

 

5) Monitor (LCD Samsung) 

Monitor berfungsi sebagai Output dari memori komputer atau 

central processing unit berupa biner. Fungsi lainnya dari monitor adalah 

menampilkan data-data berupa grafis tampilan dari prosesor untuk 

ditampilkan agar pengguna bisa melihat apa yang sedang 

dioperasikannya. 
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6) KeyBoard 

KeyBoard adalah perangkat keras pada computer yang berbentuk 

papan dengan berbagai macam fungsi perintah yang selanjutnya di 

kirim ke perangkat CPU. KeyBoard terdiri dari banyak tombol ketik 

dengan symbol masing masing. 

 

7) DVD - RW 

Suatu driver untuk merekam dan Burning DVD. 

 

8) Mouse 

Mouse atau jika di artikan tikus adalah sebuah device input yang 

tergolong peripheral yang telah di rancang khusus untuk menjalankan 

program dari Brainware/User yang dikirim melalui gerak sensor pada 

saat  di jalankan sehingga menggerakan pointer pada layar Monitor. 

 

9) Printer 

Mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dari computer ke 

media kertas atau sejenisnya. 

 

4. Spesifikasi Software 

a. Teori singkat Software 

Nama lain dari Software adalah perangkat lunak. Karena disebut 

juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan 

hardware atau perangkat keras, jika perangkat keras adalah komponen 

yang nyata yang dapat diliat dan disentuh oleh secara langsung 

manusia, maka software atau Perangkat lunak tidak dapat disentuh dan 

dilihat secara fisik, software memang tidak tampask secara fisik dan 

tidak berwujud benda namun  bisa untuk dioperasikan. 

Pengertian Software komputer adalah sekumpulan data elektronik 

yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan 

oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan 
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menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau perangkat lunak 

inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah 

Fungsi Software : 

1) Mengidentifikasi program. 

2) Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh pekerjaan 

peralatan komputer terkontrol. 

3) Mengatur dan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. 

 

b. Jenis Software yang akan digunakan. 

Software adalah peranti lunak yang merupakan data elektronik 

yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang 

disimpan ini dapat berupa program atau intruksi yang akan dijalankan 

oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer 

untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. software komputer 

adalah salah satu elemen penting dari komputer setelah hardware 

komputer. Software komputer membantu para pengguna komputer 

untuk mengenal computer dan mempermudah sebuah pekerjaan . 

Dalam hal ini ada beberapa software yang digunakan penulis untuk 

membuat project media Publikasi diantaranya : 

 

1) CorelDraw 

Software ini sama populer nya dengan photoshop, bedanya corel 

draw adalah aplikasi yang berbasis Vector, yang artinya apabila file 

yang kita buat di zoom berkali-kalipun hasilnya tetap bagus, beda 

dengan photoshop yang berbasis BIT. 
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BAB III 

ANALISIS 

1. Objek Penelitian 

a. Logo 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatan Logo sebagai 

identitas diri bagi suatu perusahaan yang akan memperkenalkan 

produknya kepada masyarakat juga sebagai pembeda antara bisnis 

kompetitor. 

 

2) Materi dan objek 

Materi dan objek penelitian adalah 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. 

 

3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.1 Logo Maslina Cual 
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b. Kartu nama 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatan Kartu nama sebagai 

pemberi kesan kalau pemilik usaha adalah seorang yang profesional, 

dan juga dapat membantu melebarkan jaringan konsumen. 

 

2) Materi dan Objek 

Materi dan objek penelitian adalah Sebagai tanda pengenal/ profil 

diri maupun perusahaan, hal-hal yang tercantum dalam Kartunama 

minimal memberikan sedikit informasi awal berupa nama usaha dan 

logo, nama person, alamat, telepon. 

 

3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.2 Desain Kartu Nama 

 

c. Nota 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatan Nota sebagai Alat 

untuk mengetahui banyaknya barang yang dibeli dan jumlah barang 

yang dibeli pada pengunjung  Maslina Cual. 
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2) Materi dan Objek 

Materi dan objek penelitian Adalah bukti atas pembelian sejumlah 

barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan 

kepada pembeli. Nota dibuat rangkap dua, satu lembar untuk 

pembeli dan lembaran kedua untuk penjual. 

 

3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.3 Desain Nota 

 

d. Stempel 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatan Stempel sebagai alat 

yang sangat membantu sekali untuk melakukan pengesahan suatu 

data,catatan, berkas, atau surat keterangan resmi. Hal ini bisa 

dipergunakan untuk seluruh kalangan baik dinas pemerintah, swasta, 

sekolah, kantor, toko-toko, dan instansi lainnya. 
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2) Materi dan Objek 

Materi dan objek penelitian adalah tanda tera yang dimiliki oleh 

sebuah institusi sebagai bukti pengesahan atas sesuatu yang terkait 

dengan interaksi institusi dengan pihak kedua. 

 

3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.4 Desain Stempel 

 

e. Pin 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatan Pin sebagai media 

promosi pada Maslina Cual yang di berikan kepada konsumen 

sebagai souvenir, yang secara tidak langsung dengan pin tersebut 

masyarakat akan mengenal Maslina Cual. 

 

2) Materi dan Objek 

Materi dan objek penelitian adalah sebagai souvenir untuk konsumen 

yang membeli produk di Maslina Cual, yang secara tidak langsung 

souvenir tersebut adalah sebagai media promosi untuk Maslina Cual. 
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3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.5 Desain Pin 

 

g. Stiker 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatan Stiker  sebagai media 

promosi pada Maslina Cual yang di berikan kepada konsumen 

sebagai merchandise. 

 

2) Materi dan Objek 

Materi dan objek penelitian adalah sebagai merchandise promosi, 

dimana stiker yang telah di berikan ke konsumen, otomatis akan di 

digunakan konsumen pada barang-barang yang sering di pakai 

konsumen seperti helm, atau kendaraan konsumen yang secara tidak 

langsung konsumen tersebut ikut mempromosikan Maslina Cual.  

 

3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.7 Desain Stiker 
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h. Spanduk 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatan Spanduk sebagai 

media promosi untuk memperkenalkan produk yang ada di Maslina 

Cual kepada konsumen atau calon konsumen. 

 

2) Materi dan Objek 

Materi dan objek penelitian adalah sebagai media promosi baik 

untuk memperkenalkan maupun untuk membuat orang banyak 

mengetahui kehadiran suatu perusahaan atau produk, melalui 

spanduk dapat menampilkan gambar maupun informasi yang 

menunjang minat konsumen. 

 

3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.8 Desain Spanduk 
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i. Brosur 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatanBrosur sebagai media 

promosi yang diberikan kepada konsumen agar konsumen 

mengetahui keunggulan Maslina Cual di banding dengan bisnis 

kompetitor  lainnya. 

 

2) Materi dan Objek 

Materi dan objek penelitian adalah sebagai media promosi  yang 

bagus untuk konsumen mengetahui kelebihan produk. Dengan 

brosur akan lebih mempermudah konsumen memahami kelebihan 

produk yang ditawar. 

 

3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.9 Desain Brosur 
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j. Kalender 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatanKalender sebagai 

media promosi yang akan di berikan ke konsumen yang dimana 

Kalender tersebut otomatis akan dilihat oleh pengunjung di 

sepanjang tahun. 

 

2) Materi dan Objek 

Materi dan objek penelitian adalah sebagai media promosi karena 

logo perusahaan akan di lihat terus oleh konsumen maupun calon 

konsumen, dan juga dapat memberikan gambaran produk apa saja 

yang ada di Maslina Cual kepada konsumen. 

 

3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.10 Cover Kalender 

  



31 
 

 

 

Gambar III.11 Desain Kalender January 

 

 

 

Gambar III.12 Desain Kalender February 
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Gambar III.13 Desain Kalender March 

 

 

 

 Gambar III.14 Desain Kalender April 
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Gambar III.15 Desain Kalender May 

 

 

 

Gambar III.16 Desain Kalender June 
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Gambar III.17 Desain Kalender July 

 

 

 

Gambar III.18 Desain Kalender August 
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Gambar III.19 Desain Kalender September 

 

 

 

Gambar III.20 Desain Kalender October 
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Gambar III.21 Desain Kalender November 

 

 

 

Gambar III.22 Desain Kalender December 
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k. Katalog 

1) Konsep Desain 

Penulis melakukan penelitian pada pembuatan Katalog adalah untuk 

di buat sebagai media promosi yang menarik, isi Katalog adalah 

semua produk yang tersedia di Maslina Cual, yaitu berupa nama 

produk, dan harga produk. 

 

2) Materi dan Objek 

Materi dan objek penelitian adalah sebagai media yang dapat 

menunjukkan segala macam produk yang dimiliki oleh Maslina 

Cualyang disusun sesuai dengan jenis produk, harga produk, dan 

katagori produknya. Selain itu juga membantu Maslina Cual agar 

dapat mempermudah mempromosikan produknya kepada konsumen. 

 

3) Draft Desain 

 

 

Gambar III.23 Desain Cover Katalog 
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Gambar III.24 Desain Katalog Page 1 

 

 

 

Gambar III.25 Desain Katalog Page 2  
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Gambar III.26 Desain Katalog Page 3 

 

 

 

Gambar III.27 Desain Katalog Page 4 
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Gambar III.28 Desain Katalog Page 5 

 

 

 

     Gambar III.29 Desain Katalog Page 6 
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Gambar III.30 Desain Katalog Page 7 

 

 

 

Gambar III.31 Desain Katalog Page 8 
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Gambar III.32 Desain Katalog Page 9 

 

 

 

       Gambar III.33 Desain Katalog Page 10 
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        Gambar III.34 Desain Katalog Page 11 

 

 

 

         Gambar III.35 Desain Katalog Page 12 
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 Gambar III.36 Desain Katalog Page 13 

 

 

 

Gambar III.37 Desain Katalog Page 14 
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Gambar III.38 Desain Katalog Page 15 

 

 

 

Gambar III.39 Desain Katalog Cover Belakang 
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2. Analisa Objek 

a. Logo 

Objek yang di analisa dalamrisetiniadalahLogoMaslina Cualsebagai 

identitas diri bagi Maslina Cual dan sebagai pembeda dengan bisnis 

kompetitor.Analisistersebutdalamrisetditelitiberdasarkanunsur-

unsuryang terkandungdidalamnya, diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai indetitas 

dari Maslina Cual, dan logo ini memiliki desain yang simple karena 

sangat mudah di artikan oleh konsumen, karena pada teks dari 

Maslina Cual di huruf “b” terdapat siluet orang yang sedang 

memakai cual, yang menandakan kalau  Maslina Cual menjual 

Produk Cual. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Logo juga memiliki kelemahan yaitu dari logo konsumen tidak 

dapat memvisualkan produk yang kita jual, artinya konsumen tidak 

dapat melihat secara langsung bentuk produk yang di jual. 

 

3) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang dapat diharapkan dari pembuatan Logo adalah 

dengan adanya Logo yang beda dari bisnis kompetitor Maslina 

Cual akan lebih mudah di kenal masyarkat. 

 

4) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah sulit membuat bentuk  Logo yang 

mudah di artikan oleh masayarakat. 
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b. Kartu Nama 

Objek yang di analisa dalamrisetiniadalahKartu Nama sebagai 

pemberi kesan kalau pemilik usaha adalah seorang yang professional 

dan juga dapat memperluas jaringan konsumen .Analisis tersebut dalam 

riset diteliti berdasarkan unsur - unsur yang terkandung didalamnya, 

diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai indetitas 

dari pemilik Maslina Cual, dengan menggunakan kartu nama secara 

tidak langsung dapat mempeluas jaringan konsumen, dan 

masyarakat juga bisa lebih mengenal Maslina Cual. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Kartu nama juga memiliki kelemahan yaitu apabila sudah habis 

harus di cetak kembali, dan proses pencetakan banyak memakan 

waktu. 

 

3) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang dapat diharapkan dari pembuatan Kartu Nama 

adalah masyarakat dapat mengenal Maslina Cual, dan dapat 

memerluas jaringan konsumen melalui konsumen ke calon 

konsumen. 

 

4) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah Kartu nama yang di buat mudah 

rusak, seperti terlipat atau terkena air. 
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c. Nota 

Objek yang di analisa dalam riset ini adalah Nota sebagai Alat 

untuk mengetahui banyaknya barang yang dibeli dan jumlah barang 

yang dibeli pada pengunjung Maslina Cual .Analisis tersebut dalam 

riset diteliti berdasarkan unsure - unsur yang terkandung didalamnya, 

diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai bukti 

pembayaran barang yang di lakukan konsumen. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Nota juga memiliki kelemahan yaitu karena terbuat dari kertas 

yang tipis sehingga apabila terlipat atau terkena air, Nota langsung 

rusak atau sobek. 

 

3) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang didapatdari pembuatan Nota adalah dapat menjadi 

bukti pembayaran konsumen dan bukti bahwa konsumen pernah 

membeli produk dari Maslina Cual. 

 

4) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah Nota harus di cetak kembali jika 

habis, dan Nota mudah rusak apabila terlipat di saku konsumen dan 

apabila terkena air Nota mudah Sobek. 
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d. Stempel 

Objek yang di analisa dalam riset ini adalah Stempel sebagai alat 

yang untuk melakukan pengesahan suatu data,catatan, berkas, atau surat 

keterangan resmi. Analisis tersebut dalam riset diteliti berdasarkan 

unsur-unsur yang terkandung didalamnya, diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai alat 

yang untuk melakukan pengesahan suatu data,catatan, berkas, atau 

surat keterangan resmi, seperti nota pembayaran konsumen. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Stempel juga memiliki kelemahan yaitu karena Stempel 

menggunakan tinta, jadi apabila tintanya habis maka Stempel tidak 

bisa digunakan dan tinta harus isi ulang. 

 

3) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang didapatdari pembuatan Stempel adalah konsumen 

dapat melakukan keluhan apabila tidak puas karena di stempel 

terdapat kontak dan alamat Maslina Cual. 

 

4) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah Biaya untuk pembuatan stempel 

yang bagus itu cukup mahal, dan harus mengisi ulang tinta apabila 

tinta di Stempel habis. 
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e. Pin 

Objek yang di analisa dalam riset ini adalah Pin sebagai media 

promosi pada Maslina Cual yang di berikan kepada konsumen sebagai 

souvenir. Analisis tersebut dalam riset diteliti berdasarkan unsur-unsur 

yang terkandung didalamnya, diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai media 

promosi karena desain Pin tersebut tercantum logo Maslina Cual 

sekaligus alamat Maslina Cual yang secara tidak langsung menjadi 

media promosi kepada calon konsumen. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Pin juga memiliki kelemahan yaitu karena Pin itu terbuat dari 

bahan dasar plastik jadi jika pin tersebut terinjak atau di tekan akan 

langsung rusak. 

 

4) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang didapatdari pembuatan Pin adalah konsumen yang 

mendapat souvenir Pin dari Maslina Cual secara tidak langsung 

ikut mempromosikan Maslina Cual, karena jika pin tersebut di 

pakai konsumen otomatis orang akan melihat Pin tersebut. 

 

5) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah pembuatan Pin tidak bisa di cetak 

satuan, jadi untuk mencetak Pin membutuhkan biaya yang cukup 

besar. 
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f. Stiker 

Objek yang di analisa dalam riset ini adalah Stiker sebagai media 

promosi pada Maslina Cual yang di berikan kepada konsumen sebagai 

merchandise. Analisis tersebut dalam riset diteliti berdasarkan unsur-

unsur yang terkandung didalamnya, diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai media 

promosi kerena dengan adanya stiker tersebut masyarakat akan 

lebih mengenal Maslina Cual. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Stiker  juga memiliki kelemahan yaitu karena bahan dasar 

Stiker adalah kertas jadi jika terkena air maka stiker akan rusak, 

dan apabila Stiker sering terkena sinar matahari maka warna dari 

stiker akan memudar. 

 

3) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang didapatdari pembuatan Stiker adalah konsumen 

yang mendapatkan Stiker dari Maslina Cual otomatis akan 

menempelkan Stiker tersebut di barang yang sering digunakan 

konsumen seperti di helm atau di kendaraan konsumen, dan secara 

tidak langsung konsumen tersebut ikut mempromosikan Maslina 

Cual. 

 

4) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah pembuatan Stiker tidak dapat di 

buat satuan dan memerlukan biaya yang cukup besar. 
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g. Spanduk 

Objek yang di analisa dalam riset ini adalah Spanduk sebagai 

media promosi untuk memperkenalkan produk yang ada di Maslina 

Cual kepada konsumen atau calon konsumen. Analisis tersebut dalam 

riset diteliti berdasarkan unsur-unsur yang terkandung didalamnya, 

diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai media 

promosi kerena dengan adanya Spanduk masyarakat dengan mudah  

menemukan letak outlet Maslina Cual. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Spanduk memiliki kelemahan yaitu karena biasanya di letakan 

di luar ruangan jadi lebih cepat rusak karena terkena cuaca panas 

dan cuaca dingin sehingga menyebabkan warna Spanduk memudar 

dan Spanduk jadi mudah sobek. 

 

3) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang didapatdari pembuatan Spanduk  adalah 

masyarakat lebih mudah menemukan letak Outlet Maslina Cual dan 

melalui Spanduk dapat menampilkan gambar maupun informasi 

yang menunjang minat konsumen dan calon konsumen. 

 

4) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah karena Spanduk cepat rusak, jadi 

pemilik Maslina Cual harus mengganti Spanduk yang rusak dengan 

yang baru, dan biaya pembuatan spanduk cukup besar. 
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h. Brosur 

Objek yang di analisa dalam riset ini adalah Brosur sebagai media 

promosi yang diberikan kepada konsumen atau calon konsumen agar 

konsumen mengetahui kelebihan Maslina Cual di banding dengan 

bisnis kompetitor. Analisis tersebut dalam riset diteliti berdasarkan 

unsur-unsur yang terkandung didalamnya, diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai media 

promosi kerena dengan Brosur dalam bentuk selembaran lebih 

mudah disebarkan ke konsumen dan calon konsumen. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Brosur memiliki kelemahan yaitu karena Brosur di cetak dengan 

bahan kertas yang tipis, sehingga brosur mudah rusak dan mudah 

sobek apabila terkena air. 

 

3) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang didapatdari pembuatan Brosur  adalah sebagai 

media promosi  yang bagus untuk konsumen mengetahui kelebihan 

produk. Dengan brosur akan lebih mempermudah konsumen 

memahami kelebihan produk yang ditawar. 

 

4) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah karena Brosur berisi produk dari 

Maslina Cual jadi setiap pergantian tahun brosur harus diganti 

dengan yang baru. 
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i. Kalender 

Objek yang di analisa dalam riset ini adalah Kelender sebagai 

media promosi yang akan di berikan ke konsumen yang dimana 

Kalender tersebut otomatis akan dilihat oleh konsumen di sepanjang 

tahun.Analisis tersebut dalam riset diteliti berdasarkan unsur-unsur yang 

terkandung didalamnya, diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai media 

promosi kepada masyarakat secara tidak langsung, kerena kalender 

akan di lihat oleh masyarakat di sepanjang tahun. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Kalender memiliki kelemahan yaitu karena Kalender berlaku 

hanya sampai satu tahun, jadi setiap pergantian tahun harus di ganti 

dengan yang baru. 

 

3) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang didapatdari pembuatanKalender  adalah dapat 

mempromosikan Maslina Cual karena logo perusahaan akan di 

lihat terus oleh konsumen maupun calon konsumen, dan juga dapat 

memberikan gambaran produk apa saja yang ada di Maslina Cual 

kepada konsumen. 

 

4) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah biaya untuk membuat Kalender 

cukup mahal. 
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j. Katalog 

Objek yang di analisa dalam riset ini adalah Katalog yang dibuat 

agar konsumen dan calon konsumen dapat melihat produk yang tersedia 

di Maslina Cual. Analisis tersebut dalam riset diteliti berdasarkan 

unsur-unsur yang terkandung didalamnya, diantaranya: 

 

1) Strengthness (Kelebihan atau Kekuatan dari Objek) 

Objek memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai media 

promosi yang menarik, isi Katalog adalah produk yang tersedia di 

Maslina Cual, sekaligus berupa nama produk, dan harga produk. 

 

2) Weakness (Kelemahan dan Kekurangan dari Objek) 

Katalog memiliki kelemahan yaitu Setiap ada produk baru yang 

ada di Maslina Cual maka isi Katalog harus di buat baru dan di 

cetak ulang. 

 

3) Oportunities (Kesempatan yang akan didapat dari Objek) 

Sesuatu yang didapatdari pembuatanKatalog  adalah sebagai 

media yang dapat menunjukkan segala macam produk yang 

dimiliki oleh Maslina Cualyang disusun sesuai dengan jenis 

produk, harga produk, dan katagori produknya, dan dengan Katalog 

Maslina Cual lebih mudah untuk mempromosikan produknya. 

 

4) Threats (Kendala yang akan dihadapi) 

Kendala yang dijumpai adalah Katalog harus dibuat baru apabila 

ada banyak produk baru di Maslina Cual, dan biaya untuk 

membuat Katalog cukup besar. 

  



56 
 

3. Proposal Konsep Desain 

a. Kartu Nama 

Dalam pembuatan desain Kartu nama,penulis melakukan beberapa 

tahapan-tahapan untuk membuat sebuah desain Ka r tu  nama  sesuai 

dengan kebutuhan. Berikut tahapan-tahapan yang penulis lakukan 

untuk membuat Kartu Nama : 

 

1) Observasi 

Dengan melakukan observasi atau penelitian langsung 

kepada pemilik dari Maslina Cual, penulis mencoba memahami 

apa yang dinginkan saudari Maslina selaku pemilik Maslina Cual 

untuk mempromosikan bisnis usaha nyaagar lebih di kenal 

masyarakat. 

 

2) Memilih Jenis dan Media Publikasi 

Setelah melakukan observasi langsung, penulis memilih 

Kartu Nama sebagai media untuk mempromosikan saudara 

Maslina sebagai pemilik dari Maslina Cual secara personal 

kepada masyarakat. 

 

3) Mendesain 

DesainKartu Nama dilakukan  dengan menggunakan 

software Corel Draw X4, dalam desain penulis menggunakan 

warna cerah kuning dan merah agar Kartu Nama terlihat lebih 

menarik, dan penulis juga menambahkan teks tentang produk apa 

saja yang di jual di Maslina Cual. 

 

4) Proses Cetak / Finishing 

Penulis melakukan proses cetak dengan cara digital 

printing, dengan menggunakan printer Canon IP 2770, proses 
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digital printing sangat cepat, setelah proses cetak selesai, Kartu 

Nama di potong sesuai dengan ukuran. 

 

b. Nota dan Stempel 

Dalam pembuatan desain Nota dan Stempel,penulis melakukan 

beberapa tahapan-tahapan untuk membuat desain Nota dan Stempel 

sesuai dengan kebutuhan. Berikut tahapan-tahapan yang penulis 

lakukan untuk membuat sebuah Nota dan Stempel: 

 

1) Observasi 

Denganmelakukan observasi atau penelitian langsung 

kepada pemilik dari Maslina Cual, saudari Maslina menginginkan 

alat sebagai tanda bukti bahwa konsumen telah membeli produk 

dari Maslina Cual. 

 

2) Memilih Jenis dan Media Publikasi 

Setelah melakukan observasi langsung, penulis memilih 

membuatkan Nota dan Stempel untuk Maslina Cual yang dimana 

guna Nota untuk mencatat daftar produk dan total yang harus di 

bayar konsumen dan fungsi Stempel untuk memberi bukti bahwa 

konsumen membeli produk di Maslina Cual. 

 

3) Mendesain 

Desain Nota dan Stempelmenggunakansoftware Corel 

Draw X4, dalam desain Nota penulis menambahkan logo pada 

Nota dan pada desain Stempel penulis memilih bentuk bulat agar 

stempel terlihat lebih elegan. 

 

4) Proses Cetak / Finishing 

Untuk peroses percetakan Nota dan Stempel penulis 

menggunakan jasa percetakan, yang di pakai untuk mencetak Nota 
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adalah dengan mesin khusus untuk mencetak nota dan kwitansi, 

dan yang dipakai untuk mencetak Stempel adalah dengan Printer 

Laserjet. 

 

c. Pin dan Stiker 

Dalam pembuatan desain Pin, Mug dan Stiker,penulis melakukan 

beberapa tahapan-tahapan untuk membuat desain Pin, dan Stikersesuai 

dengan kebutuhan. Berikut tahapan-tahapan yang penulis lakukan 

untuk membuat sebuah Pin,  dan Stiker: 

 

1) Observasi 

Dengan melakukan observasi atau penelitian langsung 

kepada pemilik dari Maslina Cual, saudari Maslina menginginkan 

konsumen mendapatkan souvenir sebagai tanda terima kasih 

kerena telah membeli produk di Maslina Cual. 

 

2) MemilihJenisdanMediaPublikasi 

Setelah melakukan observasi langsung, penulis memilih 

membuatkan Souvenir berupa Pin,  dan Stiker untuk Maslina Cual 

yang nantinya akan diberikan kepada pengunjung yang membeli 

produk Maslina Cual. 

 

3) Mendesain 

DesainPin, dan Stiker menggunakanCorel Draw X4, 

dalam desain Pin danpenulis mengisi logo Maslina Cual beserta 

alamat, dan pada desain Stiker penulis hanya  menggunakan desain 

Logo Maslina Cual. 

 

4) Proses Cetak / Finishing 

Untuk peroses cetak Pin dan penulis menggunakan jasa 

percetakan yang memiliki alat khusus untuk mencetak Pin 
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danuntuk mencetak Stiker penulis menggunakan printer Canon IP 

2770. 

 

 

d. Spanduk dan Brosur 

Dalam pembuatan desain Spanduk dan Brosur penulis melakukan 

beberapa tahapan-tahapan untuk membuat desain Spanduk dan Brosur 

sesuai dengan kebutuhan.Berikut tahapan-tahapan yang penulis 

lakukan untuk membuat sebuah Spanduk dan Brosur: 

 

1) Observasi 

Denganmelakukan observasi atau penelitian langsung 

kepada pemilik dari Maslina Cual, menginginkan media publikasi 

agar Maslina Cual lebih banyak dikenal masyarakat, agar 

konsumen dari Maslina Cual bertambah. 

 

2) Memilih Jenisdan Media Publikasi 

Setelah melakukan observasi langsung, penulis memilih 

membuatkan Maslina Cual Spanduk dan Brosur sebagai media 

publikasi agar Maslina Cual lebih dikenal di masyarakat. 

 

3) Mendesain 

Desainmenggunakan Corel Draw X4, desain Spanduk 

yang penulis terapkan adalah memasang logo Maslina Cual dan 

menulis produk apa saja yang di sediakan Maslina Cual, dan 

untuk desain Brosur penulis menambahkan gambar produk dan 

menulis kelebihan yang dimiliki Maslina Cual dibanding dengan 

bisnis kompetitor lain. 
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4) Proses Cetak / Finishing 

Untuk peroses cetak Spanduk penulis menggunakan jasa 

tempat percetakan, alat yang digunakan adalah Printer Outdoor, 

dan untuk mencetak Brosur penulis menggunakan printer Canon 

IP 2770, dan setelah di print, Brosur di potong sesuai ukuran. 

 

e. Kalender dan Katalog 

Dalam pembuatan desain Kalender dan Katalog penulis 

melakukan beberapa tahapan-tahapan untuk membuat desain Kalender 

dan Katalog sesuai dengan kebutuhan.Berikut tahapan-tahapan yang 

penulis lakukan untuk membuat sebuah Kalender dan Katalog: 

 

1) Observasi 

Dengan melakukan observasi atau penelitian langsung 

kepada pemilik dari Maslina Cual menginginkan media untuk 

membantu mempromosikan produknya dengan cara melihat 

produk dari media cetak. 

 

2) Memilih Jenis dan Media Publikasi 

Setelah melakukan observasi langsung, penulis memilih 

membuatkan Maslina Cual Kalender dan Katalog sebagai media 

untuk mempromosikan produk di Maslina Cual. 

 

3) Mendesain 

Desain Kalender menggunakan Corel Draw X4 dengan 

ukuran Kalender meja, dan di tambahkan gambar produk di 

setiap lembar Kalender, sedangkan untuk Katalog desain 

menggunakan Corel Draw X6 dimana desain di beri warna yang 

cerah serta di tambah gambar produk dan harga dari produk yang 

tersedia di Maslina Cual. 
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4) Proses Cetak / Finishing 

Untuk peroses cetak Kalender penulis menggunakan jasa 

percetakan, dengan menggunakan alat khusus, sedangkan Katalog 

penulis cetak dengan printer Canon IP 2770, dan setelah di cetak, 

Katalog di susun. 

 

4. Konsep Desain Ajuan 

a. Kartu Nama 

Pembuatan Kartu Nama dibuat untuk mendukung memromosikan 

Maslina Cual, konsep ajuan desain yang coba penulis terapkan adalah 

sebagai berikut : 

 

1) Material 
 

a) Jenis atau bahan yang digunakan 

Penggunaan bahan yang tepat adalah Glossy Photo yang 

murah dan mudah dicari serta mimiliki serat yang licin dan 

tebal ,cocok sekali untuk pembuatan kartu nama. 

 

b) Teknik Cetak 

Teknik Cetak yang digunakan adalah teknik digital printing 

dengan menggunakan printer Canon IP2770 dengan pola warna 

CMYK.   

 

c) Alasan digunakan bahan/material 

Alasan penulis menggunakan bahan Glossy Photo adalah 

karena murah dan mudah dicari, bahan tersebut sangat cocok 

untuk pembuatan Kartu Nama. 

. 

2) Biaya 
 

a) Spesifikasi kualitas dan perincian harga di pasaran 



62 
 

Harga bahan Glossy Paper di pasaran adalah 

Rp.25.000/Rim bahan,  stok bahan mudah ditemukan dipasaran.  

 

b) Biaya total setelah produk jadi 

Biaya total setelah produkjadi Kartu Nama pada Maslina 

Cual adalah  Rp.70.000/Box. 

 

b. Nota 

Pembuatan Nota dibuat sebagai media untuk mencatat barang yang 

di beli konsumen di Maslina Cual, konsep ajuan desain yang coba 

penulis terapkan adalah sebagai berikut : 

 

1) Material 
 

a) Jenisataubahanyangdigunakan 

Penggunaan bahan yang tepat adalah Nice Carbon 

(NCR),karena kertas ini mengandung karbon sehingga cocok 

sekali untuk pembuatan Nota yang memerlukan catatan salinan. 

 

b) Teknik Cetak 

Teknik Cetak yang digunakan adalah teknik digital printing 

dengan menggunakan printer Canon IP2770 dengan pola warna 

CMYK.   

 

c) Alasan digunakan bahan/material 

Alasan penulis menggunakan bahan NCR adalah karena 

murah dan mudah dicari, bahan tersebut sangat cocok untuk 

pembuatanNota. 

. 

2) Biaya 
 

a) Spesifikasi kualitas dan perincian harga di pasaran 
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Harga bahan NCR di pasaran adalah Rp.25.000/Rim bahan, 

stok bahan mudah ditemukan dipasaran.  

 

b) Biaya total setelah produk jadi 

Biaya total setelah produk Nota Maslina Cualdibuat adalah  

Rp.15.000. 

 

c. Stempel 

Pembuatan Stempel dibuat sebagai alat yang membantu untuk 

melakukan pengesahan suatu data,catatan, berkas, atau surat keterangan 

resmi, konsep ajuan desain yang coba penulis terapkan adalah sebagai 

berikut : 

 

1) Material 
 

a) Jenis atau bahan yang digunakan 

Penggunaan bahan untuk membuat sebuah Stempel adalah 

Karet Flash karena sangat mudah dicari dan harganya tidak 

terlalu mahal,cocok sekali untuk pembuatan Stempel. 

 

b) Teknik Cetak 

Teknik Cetak yang digunakan adalah dengan menggunakan 

mesin khusus untuk membuat Stempel warna.   

 

c) Alasan digunakan bahan/material 

Alasan penulis menggunakan bahan Karet Flash adalah 

kerena bahan nya yang dapat tahan lama, dan bahannya pun 

mudah di cari. 

. 

2) Biaya 
 

a) Spesifikasi kualitas dan perincian harga di pasaran 
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Harga bahan Karet Flash di pasaran adalah Rp.50.000 

ukuran 11cm x 33cm dengan ketebalan 7mm.  

 

b) Biaya total setelah produk jadi 

Biaya total setelah Stempel Maslina Cualselesai dicetak 

adalah  Rp.70.000. 

 

d. Pin 

Pembuatan Pin dibuat sebagai media promosi pada Maslina Cual 

yang di berikan kepada konsumen sebagai souvenir, konsep ajuan 

desain yang coba penulis terapkan adalah sebagai berikut : 

 

1) Material 
 

a) Jenis atau bahan yang digunakan 

Penggunaan bahan untuk membuat sebuah Pin adalah 

Plastik + Alumunium karena sangat mudah dicari dan harganya 

tidak terlalu mahal,cocok sekali untuk pembuatan Pin. 

 

b) Teknik Cetak 

Teknik Cetak yang digunakan adalah dengan menggunakan 

mesin khusus press untuk membuat Pin.   

 

c) Alasan digunakan bahan/material 

Alasan penulis menggunakan bahan Plastik adalah karena 

bahan ini mudah di cari dan harganya cukup murah. 

. 

2) Biaya 
 

a) Spesifikasi kualitas dan perincian harga di pasaran 

Harga bahan Plastik + Alumunium di pasaran adalah 

Rp.5.000/pcs.  
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b) Biaya total setelah produk jadi 

Biaya total setelah Pin Maslina Cual selesai dicetak adalah 

5000 x 5 = Rp.25.000. 

 

e. Stiker 

Pembuatan Stiker dibuat sebagai media promosi pada Sobat Sport 

yang di berikan kepada konsumen sebagai souvenir, konsep ajuan 

desain yang coba penulis terapkan adalah sebagai berikut : 

 

1) Material 
 

a) Jenis atau bahan yang digunakan 

Penggunaan bahan dasar untuk membuat sebuah Stiker 

adalah Stiker Paper Glossy. 

 

b) Teknik Cetak 

Teknik Cetak yang digunakan adalah dengan menggunakan 

printer Canon IP2770.   

 

c) Alasan digunakan bahan/material 

Alasan penulis menggunakan bahan Stiker adalah karena 

bahan dapat tahan lama, dan desain yang di cetak tampak 

mengkilap. 

. 

2) Biaya 
 

a) Spesifikasi kualitas dan perincian harga di pasaran 

Harga bahan Stiker Paper Glossy di pasaran adalah 

Rp.25.000/Rim.  
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b) Biaya total setelah produk jadi 

Biaya total setelah Stiker Maslina Cual selesai dicetak 

adalah (50 Buah) adalah  (2.000/Buah) x (50x2000) = 

Rp.100.000.  
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f. Spanduk 

Pembuatan Spanduk dibuat sebagai media promosi untuk 

memperkenalkan produk yang ada di Maslina Cual kepada konsumen 

atau calon konsumen, konsep ajuan desain yang coba penulis terapkan 

adalah sebagai berikut : 

 

1) Material 
 

a) Jenis atau bahan yang digunakan 

Penggunaan bahan dasar untuk membuat sebuah Spanduk 

adalah bahan outdoor flexi korea yang cocok untuk pembuatan 

spanduk, bahan tersebut  murah dan mudah dicari, serta 

memiliki serat yang agak kasar dan tebal. 

 

b) Teknik Cetak 

Teknik Cetak yang digunakan adalah dengan menggunakan 

teknik digital printing dengan menggunakan printer outdoor 

ukuran besar dengan pola warna CMYK.   

 

c) Alasan digunakan bahan/material 

Alasan penulis menggunakan bahan Spanduk tersebut 

adalah karena bahan outdoor flexi korea selain murah dan mudah 

dicari, bahan tersebut sangat cocok untuk pembuatan Spanduk. 

. 

2) Biaya 
 

a) Spesifikasi kualitas dan perincian harga di pasaran 

Harga bahan cetak outdoor flexi korea di pasaran adalah 

30.000/meter.  

 

b) Biaya total setelah produk jadi 

Biaya total setelah produk jadi pada 1 spanduk penyuluhan 

(1x3 meter) adalah  (25.000/meter) x (1x3 meter) = Rp.75.000. 
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g. Brosur 

Pembuatan Brosur dibuat sebagai media promosi yang diberikan 

kepada konsumen agar konsumen mengetahui keunggulan Maslina 

Cual, konsep ajuan desain yang coba penulis terapkan adalah sebagai 

berikut : 

 

1) Material 
 

a) Jenisataubahanyangdigunakan 

Penggunaan bahan dasar untuk membuat sebuah Brosur 

adalah  Glossy Paper A4. 

 

b) Teknik Cetak 

Teknik Cetak yang digunakan adalah dengan menggunakan 

Digital printing, dengan menggunakan Printer Canon IP2770.   

 

c) Alasan digunakan bahan/material 

Alasan penulis menggunakan bahan Brosur tersebut adalah 

karena bahan Glossy Paper yang tampak menkilap akan membuat 

hasil cetakan terlihat menarik. 

. 

2) Biaya 
 

a) Spesifikasi kualitas dan perincian harga di pasaran 

Harga bahan untuk mencetak Brosur di pasaran adalah 

RP.25.000/Rim.  

 

b) Biaya total setelah produk jadi 

Biaya total setelah produk jadi pada pembuatan Brosur 

adalah Rp.150.000/250 lembar. 
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h. Kalender 

Pembuatan Kalender dibuat sebagai media promosi yang akan di 

berikan ke konsumen, konsep ajuan desain yang coba penulis terapkan 

adalah sebagai berikut : 

 

1) Material 
 

a) Jenisataubahanyangdigunakan 

Penggunaan bahan dasar untuk membuat sebuah Kalender 

adalah  Glossy Paper A4. 

 

b) Teknik Cetak 

Teknik Cetak yang digunakan adalah dengan menggunakan 

Digital printing, dengan menggunakan Printer Canon IP2770.   

 

c) Alasan digunakan bahan/material 

Alasan penulis menggunakan bahan Kalender tersebut 

adalah karena bahan Glossy Paper yang tampak menkilap akan 

membuat hasil cetakan terlihat menarik. 

. 

2) Biaya 
 

a) Spesifikasi kualitas dan perincian harga di pasaran 

Harga bahan dasar untuk mencetak Kalender di pasaran 

adalah RP.25.000/Rim.  

 

b) Biaya total setelah produk jadi 

Biaya total setelah produk jadi pada pembuatan Kalender 

adalah Rp.50.000. 
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i. Katalog 

Pembuatan Katalog dibuat sebagai media promosi yang menarik, isi 

Katalog adalah semua produk yang tersedia di Maslina Cual, konsep 

ajuan desain yang coba penulis terapkan adalah sebagai berikut : 

 

1) Material 
 

a) Jenisataubahanyangdigunakan 

Penggunaan bahan dasar untuk membuat sebuah Katalog 

adalah Double Mate Glossy Paper A4. 

 

b) Teknik Cetak 

Teknik Cetak yang digunakan adalah dengan menggunakan 

Digital printing, dengan menggunakan Printer Canon IP2770.   

 

c) Alasan digunakan bahan/material 

Alasan penulis menggunakan bahan Katalog tersebut adalah 

karena bahan Double Mate Glossy Paper yang tampak menkilap 

akan membuat hasil cetakan terlihat menarik. 

. 

2) Biaya 
 

a) Spesifikasi kualitas dan perincian harga di pasaran 

Harga bahan dasar untuk mencetak Katalog di pasaran 

adalah RP.25.000/Rim.  

 

b) Biaya total setelah produk jadi 

Biaya total setelah produk jadi pada pembuatan Katalog 

adalah Rp.50.000/Buku. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DESAIN 

 

1. Logo 

 

 

Gambar IV. 1 Desain Logo Maslina Cual 

 

 

2. Kartu Nama 

 

 

Gambar IV.2 Desain Kartu Nama 
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3. Nota 

 

 

Gambar IV.3 Desain Nota 

 

4. Stempel 

 

 

Gambar IV.4 Desain Stempel 
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5. Pin 

 

 

Gambar IV.5 Desain Pin 

 

6. Stiker 

 

 

Gambar IV.7 Desain Stiker 
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7. Brosur 

 
 

Gambar IV.8 Desain Brosur 

 

8. Spanduk 

 
 

Gambar IV.9 Desain Spanduk 
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9. Kalender 

 

 

Gambar IV. 10 Desain Cover Kalender 

 

 

 

        Gambar IV.11 Desain Kalender January
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           Gambar IV.12 Desain Kalender February 

 

 

 

                 Gambar IV.13 Desain Kalender March 
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Gambar IV.14 Desain Kalender April 

 

 

 

Gambar IV.15 Desain Kalender May 
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               Gambar IV.16 Desain Kalender June 

 

 

 

                  Gambar IV.17 Desain Kalender July  
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Gambar IV.18 Desain Kalender August 

 

 

 

      Gambar IV.19 Desain Kalender September 
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Gambar IV.20 Desain Kalender October 

 

 

Gambar 1V.21 Desain Kalender November 
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         Gambar IV.21 Desain Kalender Desember 

11. Katalog 

 

 

Gambar IV.22 Desain Cover Katalog 
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Gambar IV.23 Desain Katalog Page 1 

 

 

 Gambar IV.24 Desain Katalog Page 2 
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Gambar IV.25 Desain Katalog Page 3 

 

 

Gambar IV.26 Desain Katalog Page 4 
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Gambar IV.27 Desain Katalog Page 5 

 

 

 

Gambar IV.28 Desain Katalog Page 6 
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Gambar IV.29 Desain Katalog Page 7 

 

 

 

 Gambar IV.30 Desain Katalog Page 8 
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 Gambar IV.31 Desain Katalog Page 9 

 

 

 

Gambar IV.32 Desain Katalog Page 10 
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Gambar IV.33 Desain Katalog Page 11 

 

 

 

 Gambar IV.34 Desain Katalog Page 12 
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Gambar IV.35 Desain Katalog Page 13 

 

 

 

Gambar IV.36 Desain Katalog Page 14 
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Gambar IV.37 Desain Katalog Page 15 

 

 

 

Gambar IV.38 Desain Katalog Page 16 
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Gambar IV.39 Desain Katalog Page 17 

 

 

 

 Gambar IV.40 Desain Katalog Page 18 
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Gambar IV.41 Desain Katalog Page 19 

 

 

 

     Gambar IV.42 Desain Katalog Page 20 
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 Gambar IV.43 Desain Katalog Page 21 

 

 

 

 Gambar IV.44 Desain Katalog Page 22 
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    Gambar IV.45 Desain Katalog Page 23 

 

 

   

Gambar IV.46 Desain Katalog Page 24 

 



94 
 

 

 

Gambar IV.47 Desain Katalog Page 25 

 

 

 

Gambar IV.48 Desain Katalog Page 26 
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Gambar IV.49 Desain Cover Belakang Katalog 
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BAB V  

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis penelitian yang 

penulis jelaskan ada bab sebelumnya maka dapat ditari kesimpulan : 

a. Desain yang diimplementasikan dengan baik akan membantu  Maslina 

Cual dalam mempermudah pemasaran produk yang dihasilkan, 

sehingga akan membuat perubahan pada perusahaan tersebut,tentunya 

perubahan kearah yang lebih baik dalam hal pengenalan produk. 

b. Tidak mudah membuat semua desain tersebut, harus memikirkan 

keinginan pemilik, penyesuaian bentuk dan warna yang sesuai agar 

hasil desain bisa diterima di masyarakat. 

c. Desain yang dibuat akan membantu mempromosikan produk-produk 

yang diproduksi di Maslina Cual. 

 

2. Saran 

 Sehubungan dengan laporan ini, penulis ingin memberikan beberapa 

saran agar pemilik Maslina Cual untuk lebih mempromosikan 

perusahaannya agar lebih dikenal masyarakat. 

 Untuk mempermudah penggunaan desain ini perlu adanya : 

a. Pengenalan desain kepada pemilik perusahaan agar menerapkan bentuk 

desain promosi yang dibuat oleh karyawan dan penulis. 

b. Diharapkan dengan desain yang dibuat, Maslina Cual memiliki ciri khas 

yang mudah diinget oleh masyarakat. 

c. Desain yang dibuat sebaiknya dilengkapi dengan penjelasan yang dapat 

dipahami oleh pemilik. 
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