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BAB I
PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang
Promosi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi
perusahaanbaik bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan
barang maupun jasa. Oleh karena itu muncul berbagai media promosi yang
beraneka ragam.Salah satu dari beragam media tersebut adalah katalog.
Katalog merupakan datasingkat perusahaan atau produk yang bersifat tetap
dalam jangka waktu panjang.Dengan melihat katalog masyarakat diharapkan
dapat dengan cepat mengetahuiprofil usaha atau produkyang ditawarkan.Saat
ini penulis akan membantu memperkenalkan produk yang ditawarkan
olehDika Cell & Acc dengan katalog serta beberapa stationary sebagai
pelanggan.Dengan cara ini orang akan lebih tertarik untuk melihatDika Cell
& Acc yang bergerak dalam bidangusaha jasa servis Handpone, menjual
aksesoris serta spare partHandpone dan berbagai pelengkapan lainnya.
Penulis akan memberikan tampilan yangberbeda mulai dari penggunaan
warna, teks, gambar, dan posisi dalampenyusunan gambar-gambar produk
yang akan dipromosikan.Dalam pembuatan katalog ini penulis akan
menggunakan beberapa softwareyang menunjang dalam pembuatan projek
ini. Software yang penulis gunakanadalah Adobe Photoshop CS6 dan Corel
Draw

2. Rumusan Masalah
Penulis mengambil pembahasan mengenai bagaimana cara untuk lebih
memperkenalkan Dika Cell & Acc kepada masyarakatumum. Yaitudengan
cara mempublikasikan Dika Cell & Accdengan membuatkanmedia promosi
dalam bentuk katalog yang berisikanmengenai bidang usaha yang dijalani,
serta membuatkan beberapa stationary untuk lebihmemperkenalkan DikaCell
& Acc.

Adapun permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas adalah sebagai
berikut :
a.

Bagaimana cara mendesain katalog yang akan penulis buat semenarik
mungkin mulai dari penggunaan warna, penempatan teks, layout dan
lain-lain agar dapat menarik dan tidak terlihat membosankan ketika
orang melihat dan membacanya?

b.

Bagaimana mendesain media yang efektif dan komunikatif untuk
mempromosikan Dika Cell & Acc?

3. Batasan Masalah
Batasan masalah penulisan ini diarahkan untuk melakukan pengkajian
mengenai perancangan desain katalog dan stationary agar bisa menarik
perhatian calon konsumen.
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 Dika Cell & Acc
2) Mampu mendesain media yang tepat untuk mempromosikan Dika Cell
& Acc

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek
1) Arti penting atau peranan topik pembicaraan atau penelitian

Agar pembahasan Tugas Akhir Publikasi Desain Promosi Pada Toko
Dika Cell & Acc ini tidak terlalu luas maka permasalahan yang dibahas
meliputi bagaimanakah proses mendesain media komunikasi visual Dika
Cell & Acc mulai dari proses perancangan dan perwujudannya.
a) Observasi
Penulis mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan
melihatobjek yang diteliti dalam waktu yang bersamaan. Metode ini
bersifatumum tapi menyeluruh dan manfaatnya dapat dipakai
sebagai dasar untuk penelitian yang lebih baik.
b) Memilih Jenis dan Media Publikasi
Setelah melakukan observasi penulis akan memilih media publikasi
yangnantinya akan diterapkan sebagai sarana untuk lebih
memperkenalkanDika Cell & Accyang bergerak dalam bidang usaha
jasa servis Handpone menjual aksesoris serta spare partHandpone
dan berbagai perlengkapan lainnya.Untuk itu penulis berencana
untuk membuat beberapamedia publikasi dalam bentuk cetak.
c) Memutuskan Benda Publikasi
Setelah membagi pilihan benda publikasi kedalam bentuk cetak,
makapenulis memutuskan untuk membuat desain seperti katalog,
serta beberapastationary dengan penggunaan material kertas yang
elegan dan teknikcetak dalam bentuk sablon dan emboss.
d) Mendesain
Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa software yang tepat
dansesuai dengan apa yang penulis butuhkan untuk menghasilkan
karya desain yang sesuai dengan apa yang penulis dan Dika Cell &
Acc harapkan.Untuk membuat katalog, serta beberapa jenis
stationary penulis menggunakan software Adobe Photoshop CS6.
2) Perlunya pengembangan / peningkatan di bidang topik desain

Penulis berusaha untuk membuatkan hasil karya yang terbaik untukDika
Cell & Accdengan cara lebih mempromosikan Dika Cell & Acc
kedalambeberapa

bentuk

media

publikasi,

dan

penulis

berusaha

menggabungkanbeberapa macam software desain grafis kedalam berbagai
macam wujuddesain cetak. Tidak hanya itu nantinya penulis juga akan
memilih dan akanmenggunakan berbagai macam material yang ada
sebagai pendukung dariproses cetak, disertai dengan berbagai macam
teknik cetak yang sesuai denganapa yang dibutuhkan kedalam media
publikasi.

d. Metode Penelitian
Metode penelitian
tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode
penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik
penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling
berhubungan dan sulit dibedakan.
Wawancara
percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara
narasumber dan pewawancara.
Observasi
metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan
secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
Studio pustaka
segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi
yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.
Dalam penulisan laporan Tugas Akhir (TA) ini penulis menggunakan
berbagai metode yang digunakan yaitu :

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang
tersusunsebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Bab

ini

menjelaskan

tentang

hal-hal

yang

berkaitan

denganpenulisan Tugas akhir (TA) yang berisikan latar
belakang,tujuan

penulisan,

ruang

lingkup

riset,

metode

mengenai

teori

singkat

penelitian, dansistematika penulisan.

BAB II :

ORGANISASI
Dalam

bab

ini

menjelaskan

tentanghardware dan software yang digunakan. Spesifikasi
hardwaredan software yang sudah dan akan digunakan. Teori
singkat mengenai konsep desain yang disetujui dan hubungan
antarahardware dan software pendukung yang sudah dan
akandigunakan.

BAB III :

ANALISIS
Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian yang
berisi konsep desain, draft, dan materi dari objek yang
diteliti.Analisis objek yang berisikan analisis dari objek
penelitian.

BAB IV :

IMPLEMENTASI DESAIN
Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentukdesain.
Berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuatyang
nantinya akan dicetak dalam bentuk nyata.

BAB V :

PENUTUP

Pada

bab

ini

terdapat

tentang

kesimpulan

dan

saran

yangdiberikan penulis mengenai apa yang telah diteliti,
sertalampiran.

BAB II
ORGANISASI DAN TEKNOLOGI

1.Tinjauan Organisasi
Dalam bab ini, penulis akan membahas struktur organisasi yang ada pada
Dika Cell & Acc. Sebagai upaya penulisan untuk mendapatkan data yang
lebih akurat dalam menyusunkan tugas TA ini. Sebelum membahas promosi
tentang desain ada baiknya diberikan gambaran secara umum tentang Dika
Cell & Acc.
a.

Sejarah Singkat Dika Cell & Acc.
Dika Cell & Accberdiri sejak tahun 2013dan berlokasi di JL.BUKIT

PERMAI TOBOALIDika Cell & Accini didirikan bapak Rahman yang
bergerak dibidang usaha jasa servis Handpone, menjual aksesoris serta spare
part Handpone dan berbagai pelengkapan lainnya .
Awalnya terinspirasi dari seorang temannya yang ingin membuka usaha
tersebut, membuat bapak Ruly efendiselaku pemilik Dika Cell &
Accmembuka usaha tersebut di Desa bukit permai. Dika Cell & Acc ini
melayani servis Handpone, menjual aksesoris serta spare part Handpone dan
berbagai pelengkapan lainnya .
Untuk terus berkembang, Dika Cell & Accharus membentuk dan
menyelenggarakan perbaikan serta penyempurnaan disegala bidang. Hal
yang dilakukan untuk penyempurnaan itu antara lain dengan berusaha
melayani para pelanggannya dengan sebaik mungkin. Selain itu, Dika Cell
& Accjuga harus menjual produk-produk

yang memiliki kualitas dan

kuantitas yang baik. Hal ini bertujuan agar dapat bersaing dengan Usaha
sejenisnya karena dalam bidang usaha jasa ini yang cukup banyak sekarang
ini sehingga persaingan semakin besar.

b.

Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah susunan sub sistem organisasi (sub unit)
berserta pembagian tugas dan hubungan hierarki kewenangan (otoritas)
yang menyertainya.

Hierarki kewenangan :
a)

Struktur

oganisasi

pyramidkedudukan.

tradisional
Setiap

merupakan

kedudukan

hierarki

berkaitan

atau
dengan

kewenangan ; misalnya kewengan untuk mengatur sumber daya,
imbalan, tugas-tugas serta untuk mengambil keputusan.
b)

Setiap kedudukan mengendalikan atau mengawasi sejumlah sub
ordinat sehingga jumlah ini disebut rentang kendali (span of control)
yang tergantung pada :
1) Sifat pekerjaan yang dilaksanakan,
2)

Besarnya kebutuhan,

3)

Jumlah aturan dan prosedur yang tersedia sebagai pedoman
pengambilan keputusan.

c)

Struktur organisasi dan deskripsi jabatan salah satu unsur utama
yang penting dan mutlak dalam manajemen. Adapun masing-masing
perusahaan akan mempunyai struktur organisasi dan deskripsi
jabatan yang berlainan. Dalam hal ini akan diberikan struktur
organisasi Dika Cell & Acc.
PIMPINAN
RULY
EFENDI

MARKETING
DIKA

CUSTOMER
SERVICE
REIHAN
Gambar II.1

Struktur Organisasi
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
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 komputer (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.

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 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
ataugaris-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
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.

6) 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
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.

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 400500 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.

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.
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
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 (Perangkat Tambahan)
Periferal adalah perangakat keras (hardware) tambahan yang
dipasang pada komputer untuk lebih mendayagunakan komputer.
Perangakat ini ada yang digolongkan sebagai 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, sound card, printer,scanner,keyboard dan monitor.

Contoh Periferal (Perangkat 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 Dika Cell & Acc.

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 majalah dan
stationary adalah Adobe Photoshop CS3, CS5, CorelDraw X4, maka kami
menggunakan semua software tersebut dan hardware yang kami gunakan
adalah :
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.

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 tampak 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
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. Software Aplikasi
Pengertian software aplikasi, yaitu suatu program komputer yang
berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus, seperti membuat
dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau
merancang rumah.

Pengertian software aplikasi tidak lepas dari beberapa macam
program

pembangunnya,

yaitu

terdiri

dari

software

hiburan,

pendidikan, bisnis, perangkat lunak khusus, serta produktivitas kerja.
Perangkat lunak penunjang produktivitas kerja memberikan
peranan yang sangat bermanfaat untuk optimalisasi mutu kerja.
Pengertian software aplikasi pada software produktivitas kerja adalah
sebagai berikut:

1) Word processing
Word processing disebut juga pengolah kata untuk membuat
dokumen. Berguna untuk memformat teks sehingga teks lebih rapi,
misalnya rata kanan-kiri dan sebagainya. Gramer checker digunakan
untuk mengidentifikasi kesalahan tata bahasa. Thesaurus adalah
untuk mencari padanan kata.

2) Spreadsheet
Spreadsheet berupa sekumpulan sel yang khas. Setiap sel terdiri dari
nama baris dinyatakan dengan angka dan nama kolom dinyatakan
dengan huruf.
Beberapa contoh nama spreadsheet, yaitu Claris Resolve dari Claris
Corporation, excel dari Microsoft, lotus 1-2-3 dari Lotus.
Development Corporation, QuatroPro dari Novel Corporation,
StarOffice Calc dari Sun Microsystems.

3) Desktop Publishing
Biasanya digunakan untuk mencetak kartu undangan. Cocok sekali
bagi yang ingin membuka usaha percetakan, karena ia bisa
menggabungkan metode dari perangkat lunak yang lain. Contoh
nama dari program desktop publishing, yaitu corel draw, frame
maker, indesign, ventura, dan lain-lain.

4) Presentasi Grafik
Software ini biasanya digunakan untuk membuat bahan presentasi
grafik sehingga pembuatan bahan presentasi mudah dan cepat. Anda
juga bisa menambahkan fitur-fitur penambah cantiknya bahan
presentasi Anda.
Contoh aplikasi ini adalah dengan menambahkan gambar animasi
atau bahkan menambahkan video untuk ditayangkan

guna

memperjelas bahan presentasi. Contoh nama software ini adalah
StarOffice Impress, FreeLance Grafics, Power Point, dan lain-lain.

5) Komunikasi
Software ini berfungsi untuk berkomunikasi antar orang melalui email (electronic-mail), atau disebut juga dengan surat elektronik.
Beberapa contoh nama software email ini adalah Perfect Office,
Kmail, OutLook Express, Netscape messenger, dan lain-lain.

6) Personal Information Manager (PIM)
PIM sangat berguna untuk mengelola informasi pribadi, seperti
tugas, jadwal, rekanan atau klien dan juga keuangan. Beberapa
contoh dari software ini adalah commence, computer organizer, lotus
organizer, Microsoft outlook.
c. 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) Photoshop
Photoshop adalah salah satu software editing yang paling populer
digunakan oleh kebanyakan orang, karena penggunaan tool nya yang
sederhana, sehingga memudahkan pengguna nya untuk membuat
suatu desain. Menggunakan CS3,CS5.(Menurut Baojun yuan)
2) CorelDrawCorel Draw Software ini sama populer nya dengan
photoshop, bedanya corel draw adalah aplikasi yang berbasis Vector,
yang berbasis BIT Menggunakan CorelDraw Grafik swite x 7
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1. Objek Penelitian
Penulis melakukan penelitian tentang tentang pembuatan katalog
dalam bentuk media cetak pada perusahaan yang bergerak dibidang usaha
jasaservis Handpone, menjual aksesoris serta spare part Handpone dan
berbagai pelengkapan lainnya . Perusahaan tersebut adalah Dika Cell &
Acc yang beralamatkan di Jl.Bukit permai toboali Telp. 087801733637.
Penulis membuatkan katalog dan stationary untuk Dika Cell & Acc.
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2. Analisis Objek
SWOTAnalysis adalah salah satu tools analisis untuk melihat kondisi
internaldaneksternalperusahaanberdasarkankekuatan(Strengths),kelemahan(
Weaknesses),peluang(Opportunity),maupunancaman(Threats)yangada.Toolsi
niadalahtoolsyangsudahsangatfamiliarkhususnyabagimerekayangberkecimpu
ngdiduniamanajemen.
a.

Pertama kataStrengths itu sendiri adalah suatu kekuatan di dalam usaha
terhadap desain yang kita miliki.

b.

Kedua kata Weaknesses adalah kelemahan terhadap kegiatan bisnis atau
desain penulis.

c.

Ketiga Opportunity adalah kesempatan atau peluang desain atau bisnis
yang penulis miliki.

d.

Terahkhir Threats adalah suatu ancaman atau kendala desain yang
penulis hadapi.
Disini penulis akan menganalisisSWOT terhadap desain yang akan

penulis buat sekarang di Dika Cell & Acc.
1)

Strenghts ( Kekuatan ) :
a)

Desain yang mudah diingat dan dapat menarik perhatian
pembeli.

b)

Desain yang lengkap dan terbaru sesuai dengan trend warna
saat ini.

c) Desain yang dibuat bersifat unik.
d) Desain yang di buat terkesan eksklusif ( mewah )
e)

Desain merupakan sarana dan perasarana media publikasi yang
sangat mendukung.

2)

Weaknesses ( Kelemahan ) :
a)

Keterbatasan warna juga menyebabkan desain mudah ditiru.

b)

Bergantinya katalog karena berubahnya barang yang dijual.

c)

Tidak bisa memilih bahan utama untuk cetak desain
dikarenakan biaya yang relatif mahal.

3)Opportunitssy ( Kesempatan / Peluang ) :
a)

Pemasaran akan lebih luas dan akan mempermudah untuk di
kenal di kalangan masyarakt luas.

b)

Belum

banyak

nya

konter

yang

mengiklankan

atau

mempublikasikan tokonya dengan desain media cetak.
4)

Threats( Ancaman ) :
a)

Pembajakan logo atau desain yang mudah dibajak.

b)

Munculnya pesaing yang lebih besar

dengan harga biaya

produksi yang lebih murah.
Berdasarkan hasil analisis SWOTKesimpulan dari karya tulis ini adalah
yang perlu diperhatikan ketika suatu perusahaan ingin membuat suatu
kegiatan bisnis sehingga perusahaan bisa mengevaluasi kegiatan perusahaan
baik mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman terhadap
bisnis yang perusahaan buat Melalui analisis SWOTDika Cell & Acc lebih di
permudah dalam perencanaan kegiatan desain agar Dika Cell & Acc akan
lebih maju untuk kedepannya .

3.

Proposal Konsep Desain
Dalam pembuatan desain katalog penulis melakukan beberapa tahapantahapanuntuk membuat sebuah desain katalog. Berikut tahapan-tahapan
yangpenulis lakukan untuk membuat sebuah katalog :
a.

Observasi
Dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke tempat

Usaha penulis berusaha untuk memahami citra Dika Cell & Acc selaku
klienyang telah mengizinkan penulis untuk membuatkan jenis media
publikasi yangsesuai dengan corporate image, visi / misi dan ideologi
mereka.

b. Memilih Jenis dan Media Publikasi
Pemilihan

media

yang

nantinya

akan

diterapkan

sebagai

penepatansebuah katalog, menjadi salah satu pertimbangan awal penulis.
Dika Cell & Acc merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa servis
Handpone, menjual aksesoris serta spare part Handpone dan berbagai
pelengkapan lainnya .Dika Cell & Acc memilikiSDM yang tidak perlu
diragukan lagi kualitasnya : profesional, muda, enerjik dan berpengalaman
dibidang keahliannya. Dan telah banyak melayani Konsumen baik individu
maupun usaha tersebut dalam jumlah pesanan ( order )skala kecil, menengah
dan besar sebagai penyedia jasa. Untuk itu penulis berencana membuatkan
katalog kedalam media publikasi dalam bentuk cetak.
c. Memutuskan benda publikasi
Setelah membagi pilihan benda publikasi kedalam bentuk cetak,
makapenulis memutuskan untuk membuat desain seperti

spanduk, kartu

nama,mug, brosurdan kalender yang direncanakan dalam bentuk cetak,
denganpenggunaan material yang berkualitas.
d. Membuat sketsa dasar ( blue print )
Proses pembuatan sketsa desain publikasi yang menerapkan, katalog
Dika

Cell

&

Acc

sebagi

elemen

utama

desain,

turut

serta

menjadipertimbangan utama dalam pemilihan warna yang sesuai. Oleh sebab
itu,dalam hal pembuatan sketsa, penulis lebih menitik beratkan penggunaan
bentuk,warna, jenis huruf terhadap desain media publikasi.
e. Mendesain
Kegiatan desain dilakukan dengan penggunaan software yang tepat
dansesuai dengan hasil yang ingin di capai. Untuk membuat katalog dengan
hasilakhir dalam bentuk media yang dicetak, seperti beberapa stationary,
promosiyaitu

spanduk,kartu

nama,mug,

brosurdan

kalender

penulis

menggunakanAdobePhotoshop CS6sebagai tool utama dalampengerjaannya.
f.

Pengoreksian

Proses pengoreksian artwork atau hasil yang telah dibuat menjadipertimbangan akhir
penulisuntuk desain yang hasilnya akan melalui proses cetak. Selain itu
penulis juga hanya menerapkan jenis warnaCMYKdan RGB Coloruntuk
hasilartwork yang nantinya akan dicetak.
g.

Melakukan proses cetak
Guna menghemat waktu, penulis melakukan proses cetak dengan

caradigital printing. Menurut penulis selain cepat, digital printing juga
dapatmemberikan hasil yang tak kalah bagusnya dengan teknik cetak
konvensional.
h. Finishing
Pada tahapan akhir atau proses finishing, penulis menambahkan
gimmickkedalam beberapa hasil cetakan agar media publikasi terlihat lebih
baik,dengan mengunakan teknik spot UV, emboss dan deboss pada katalog
danbeberapa jenis stationary.

4.

Konsep Desain Ajuan
Dalam mengaplikasiksan katalog Dika Cell & Acc kedalam bentukmedia
publikasi, penulis berusaha menyesuaikan warna, bentuk, dan jenis huruf
dasar katalog dengan warna, bentuk dan jenis huruf dasar background design
yang penulisbuat.

COLOR MEANING
Warna yang digunakan adalah hitam pemilik berfilosofi
menggambarkan warna hitam melambangkan awal dari sebuah
perjalanan, dengan landasan warna CMYK, yakni C=0, M=0,
Y=0, K=100
Warna yang digunakan adalah merah yang melambangkan
bersifat
menaklukkan, ekspansif (meluas), dominan (berkuasa), aktif

dan vital (hidup), dengan landasan warna CMYK, yakini C=0,
M=99, Y=100, K=0
Warna biru yang digunakan : pemilik berfilosofi
menggambarkan warna biru sebagai kejujuran,ketenangan dan
memberi kesan lapang, Dengan landasan CMYK, yakni C =82 ,
M =46 , Y =0 , K = 0

5.

Material dan Bahan
a.

b.

c.

Jenis atau bahan yang digunakan
 Katalog

: Kertasdouble side glossy paper ukuran A4

 Mug

: Gelas keramik

 Kalender

: Kertas glossy paper ukuran A4

 Spanduk

: Art paper ukuran 2 m x 1 m

 Kartu nama

: kertas glossy paper ukuran A4

 Brosur

: kertas hvs ukuran A4

Teknik cetak
 Katalog

: Digital printing dan laminating

 Mug

: Sablon

 Kalender

: Digital printing

 Spanduk

: Digital printing

 Kartu nama

: Digital printing dan laminating

 Brosur

: Digital printing

Alasan digunakan bahan\material
 Katalog
 Mug

: Lebih bagus, kertas mengkilap
: Lebih awet dan tidak luntur

 Kalender

: Lebih bagus, lebih kuat, tebal, danmengkilap

 Spanduk

: Lebih bagus, lebih kuat, tebal, danmengkilap

 Kartu nama

: Lebih bagus dan mengkilap

 Brosur

: Lebih murah dan mudah

d.

Biaya total setelah produk jadi
 Katalog

: Rp. 150.000,-

 Mug

: Rp. 30.000,-

 Kalender

: Rp. 60.000,-

 Spanduk

: Rp. 80.000,-

 Kartu nama

: Rp

35.000,-

 Brosur

: Rp

55.000,BAB IV
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PENUTUP
1.

Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis penelitian yang penulis
jelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, pembuatan
katalog, dimana desain memiliki konsep. Dan dari hasil penulis jelaskan
tentang proses pembuatan katalog dan stationary di bab sebelumnya, kita
semua kini telah mengetahui bagaimana sebuah katalog dan stationary
diciptakan, mulai dari proses pencarian konsep hingga proses finishing, ini
merupakan salah satu tujuan penulis juga menjelaskan definisi tentang adobe
fhotoshop CS3,CS5yang digunakan penulis untuk membuat semua desain
diatas,,di karenakan banyak dari kita bahkan di kalangan desainer grafis yang
tidak mengetahuai secara signifikan tentang sofeware yang terkenal itu
mengambil tema atau judul dari laporan riset ini. menjelaskan sejarah tentang
adobe photoshop CS3,CS5 yang penulis gunakan untuk membuat semua
desain diatas, karena banyak dari kita yang tidak mengetahui sejarah
softwareterkenal itu dikalangan desainer grafis.

Penetapan sebuah konsep dalam hal ini sangatlah penting, karena apabila
sebuahkonsep itu sudah benar-benar matang, maka hasilnya akan terlihat
bagus

danpenuh dengan makna yang terkandung didalamnya.Sebagai

seorang desainer grafispenulis mengakui betapa sulitnya untuk membuat
konsep yang benar-benar matanguntuk pembuatan sebuah desain katalog.
keterbatasan penulis dalam menentukanwarna dasar katalog dan stationary
yang akan dipakai agar terlihat harmonis denganhasil desain-desain yang
telah penulis buat, hal -hal itulah membatasi penulisan laporanRiset ini,
sehingga masih sangat dibutuhkan perbaikan dalam penyempurnaan laporan
ini agar menjadi laporan yang sempurna dan berguna untuk yang lainnya.

2 .Saran
Sehubungan dengan laporan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran
agar pemilik DIKA CELL & ACC untuk lebih memperomosikan
perusahaannya agar lebih di kenal masyarakat.
Untuk mempermudah penggunaan desain ini perlu adanya:


Pengenalan desain pada pemilik perusahaan agar menerapkan bentuk
desain promosi yang di buat karyawan penulis.



Di harapkan dengan desain yang di buat, DIKA CELL & ACC
memiliki ciri khas yang mudah.



Desain yang di buat sebaiknya di lengkapi dengan penjelasan yang
dapat di pahami oleh pemilik.
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