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“Banyak orang menjadi gagal dalam upaya mencapai keberhasilan, dan 

menjadikan diri mereka dikenal buruk; tanpa menyadari bahwa lebih banyak 

orang yang berhasil dalam upaya menjadikan diri mereka bernilai bagi orang lain. 

Mereka mencapai keberhasilan, bukan karena mereka mengupayakan 

keberhasilan bagi diri mereka sendiri, tetapi karena mengupayakan keberhasilan 

bagi orang lain.” 

 

(Mario Teguh) 
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ABSTRACT  

 

Arif Djoko Widiyanto. 2010. PT. Musikita Record is a development of 

personal company which focuses the activity in industrial field of music and 

entertainment.  The main promotion planned by the owner is website-making 

because in this time there are many facilities supporting someone to do an 

internet connection. By this chance, the promotion using website has great 

potential impact to market target of PT. Musikita itself, that is the youth who have 

known and consumed internet.  Therefore, in design of website and other 

promotion material uses fire sketch and also glowing colors as a symbol of youth 

spirit. It is expected can raise the desire of youth which becomes market target to 

know and recognize more about PT. Musikita Record. 
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ABSTRAK  

 

Arif Djoko Widiyanto. 2010. PT. Musikita Record merupakan 

pengembangan perusahaan perorangan yang bergerak di bidang industri musik 

dan hiburan. Promosi utama yang direncanakan adalah pembuatan website, karena 

pada jaman sekarang ini banyak fasilitas yang mendukung seseorang untuk 

melakukan koneksi internet. Dengan melihat kesempatan ini maka promosi 

dengan menggunakan website sangat potensial dampaknya terhadap target market 

dari PT. Musikita Record sendiri yaitu anak-anak muda yang pada saat ini sudah 

mengenal dan mengkonsumsi internet. Oleh karena itu dalam perancangan 

website dan material promosi lainnya mempergunakan grafis pengikat api dan 

juga warna-warna yang menyala sebagai lambang semangat anak muda. Hal ini 

diharapkan dapat memancing keinginan anak-anak muda yang merupakaan target 

market untuk lebih mengetahui dan mengenal PT. Musikita Record. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia musik adalah dunia yang sangat potensial pertumbuhannya. Musik 

dapat dinikmati oleh berbagai kalangan baik itu anak muda maupun orang tua, 

bahkan anak kecil pun sudah diperkenalkan musik oleh orang tuanya. Dalam 

kehidupan sehari-hari seorang manusia tidak dapat terlepas dari musik baik secara 

langsung maupun tak langsung. Musik sudah menjadi hal yang sangat 

“menyenangkan” bagi kehidupan manusia. Tanpa musik, kehidupan seorang 

manusia akan terasa hampa bagaikan sayur tanpa bumbu. Setiap manusia baik itu 

disadari ataupun tidak, pasti mempunyai jiwa seni di dalam jiwanya, baik itu seni 

rupa, seni musik, maupun seni –seni yang lainnya. 

Dengan sedikit ulasan tersebut, maka mulai bermunculan orang-orang 

yang berani mengekspresikan jiwa seninya untuk dinikmati oleh khalayak ramai. 

Tak sedikit penyanyi-penyanyi dan grup band yang terbentuk demi 

mengungkapkan jiwa seni yang ada di dalam tubuh mereka. Tak sedikit pula 

studio-studio musik beserta sekolah keahlian musik yang bermunculan di kota 

Solo ini. Untuk mendukung kebutuhan bermusik mereka, tak sedikit pula studio 

musik yang juga menyediakan fasilitas rekaman langsung bagi pelanggannya. 

Untuk memenuhi kebutuhan seni tersebut, maka bermunculan-lah industri-

industri rekaman di kota Solo ini. Salah satunya adalah PT. MUSIKITA 

RECORD. Musikita Record ini bergerak di bidang industri rekaman dan hiburan. 
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Musikita Record menangani pembuatan-pembuatan video klip dan rekaman bagi 

mereka yang serius ingin menyalurkan bakat bermusik. Tidak tanggung-tanggung, 

Musikita Record juga mempromosikan album-album yang telah terbentuk melalui 

jaringan musikita yang disebut Merchant Musikita. Hal ini dapat mendukung para 

insan musik untuk mengembangkan keahlian musik mereka, karena tidak sedikit 

orang yang menyukai musik, bahkan bisa dikatakan musik adalah jiwa manusia. 

Untuk memasarkan sebuah perusahaan rekaman sekarang ini dibutuhkan 

strategi yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lainnya. Di era yang serba 

digital ini, sangat memungkinkan sekali untuk sebuah perusahaan rekaman 

menggunakan media website untuk mempromosikan produknya. Media yang 

dapat digunakan adalah melalui situs web. Media ini digunakan selain mampu 

menghemat biaya yang harus dikeluarkan, juga memiliki area promosi yang lebih 

luas. 

PT Musikita sesungguhnya sudah merupakan label yang besar untuk 

sebuah perusahaan rekaman. Ini ditunjukkan dengan band-band yang 

ditanganinya. Selain “menggarap” band-band lokal Solo yang baru muncul untuk 

mengenalkan diri kepada masyarakat Solo, PT. Musikita Record juga menggarap 

band-band luar kota lainnya untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Salah 

satunya adalah band Slima dari Kota Hujan yang merupakan “guru” dari sebuah 

band terkenal bernama ST12. Sebenarnya PT. Musikita Record merupakan salah 

satu dari perusahaan rekaman besar lainnya, karena sudah menangani banyak 

band lokal dan luar kota, namun belum banyak orang yang mengetahui 

keberadaan PT. Musikita Record ini. 
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Melihat potensi tersebut, maka penulis mencoba mengangkat perancangan 

promosi PT. Musikita ini dengan website. Diharapkan dengan perancangan 

website dapat meningkatkan image PT. Musikita di benak masyarakat sebagai 

produser rekaman terbaik di kota Solo. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari perancangan promosi ini adalah : 

1. Bagaimana merancang promosi Musikita Record melalui website? 

2. Bagaimana merancang konsep dan desain yang tepat dan menarik untuk 

promosi Musikita Record melalui website? 

3. Bagaimana merancang konsep dan desain yang tepat dan menarik untuk 

media-media pendukung promosi Musikita Record? 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari perancangan promosi ini adalah : 

1. Merancang promosi Musikita Record melalui website. 

2. Merancang konsep dan desain yang tepat dan menarik untuk promosi 

Musikita Record melalui website. 

3. Merancang konsep dan desain yang tepat dan menarik untuk media-media 

pendukung promosi Musikita Record. 
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D. Target Karya 

Adapun target visual yang digunakan dalam perancangan promosi PT. 

Musikita Record ini adalah : 

1. Website 

2. Poster Indoor 

3. Brosur 

4. Name Board 

5. Stiker 

6. Stationary Kit (amplop dan kop surat, kartu nama dan kartu anggota) 

7. T-Shirt 

8. Spanduk 

9. X-Banner 

 

E. Target Market dan Target Audience 

1. Target Market 

Target market adalah pengguna/user dari produk/jasa, yang dalam hal 

ini adalah Musikita Record. Target market dari Musikita Record ini adalah 

seluruh anak muda di daerah kota Solo dan sekitarnya yang mempunyai 

kemauan dan kemampuan di bidang musikal untuk mengembangkan 

sekaligus mengenalkan dan memasarkan karya musiknya kepada masyarakat 

luas. Namun tidak menutup kemungkinan target market lebih meluas ke luar 

kota karena image dari PT. Musikita Record sendiri sudah merambah ke luar 

kota, seperti Bandung misalnya. Target market ini penulis bagi ke dalam 

beberapa segmentasi, diantaranya : 
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a. Segmen demografi 

1) Kelompok usia : 16 – 35 tahun 

2) Jenis kelamin : laki-laki dan perempuan 

3) Agama  : semua agama 

4) Pendidikan  : siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa, pekerja 

5) Pekerjaan  : musisi 

b. Segmen geografi 

Masyarakat yang bertempat tinggal di kota Solo pada khususnya 

dan masyarakat di Pulau jawa pada umumnya. 

c. Segmen psikografi 

Masyarakat yang menginginkan jiwa seninya di bidang musik 

tersalurkan dengan baik sehingga tidak hanya sekedar hobby saja namun 

juga sekaligus sebagai mata pencaharian. 

Masyarakat yang berkeinginan untuk mengekspresikan dan 

memperkenalkan kepandaian dan penguasaan bermusiknya kepada 

masyarakat. 

2. Target Audience 

Target audience adalah kelompok orang yang menjadi sasaran dari 

promosi ini. Target audience merupakan orang-orang yang dapat 

mempengaruhi target market baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Target audience juga termasuk target market di dalamnya. Target audience ini 

merupakan perluasan dari target market, jadi target audience juga termasuk di 

dalamnya target market itu sendiri. Untuk lebih detailnya, segmentasi dari 

target audience adalah :  
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a. Demografi 

Usia   : 16 – 50 th (anak-anak, remaja, dewasa) 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

b. Geografi 

Masyarakat yang bertempat tinggal di kota Solo pada khususnya 

dan masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Jawa pada umumnya. 

c. Psikografi 

Masyarakat yang menginginkan jiwa seni musiknya tersalurkan 

dengan baik sehingga tidak hanya sekedar hobby saja namun juga 

sekaligus sebagai mata pencaharian. 

Masyarakat yang berkeinginan untuk mengekspresikan dan 

memperkenalkan kepandaian dan penguasaan bermusiknya kepada 

masyarakat. 

 

F. Metode Penciptaan dan Perancangan 

Metode penciptaan dan perancangan yang penulis gunakan ada 3 yaitu : 

1. Metode Survey 

Penulis secara langsung datang ke lapangan yaitu PT. Musikita Record 

untuk melihat secara langsung dan mengamati keadaan PT. Musikita Record. 

2. Metode Wawancara 

Penulis melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dalam 

suasana yang akrab dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat lentur sehingga didapatkan jawaban yang lebih bersifat fleksibel 

namun terarah. Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada manager PT. 
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Musikita Record sendiri dan juga kepada klien-klien Musikita Record yang 

telah dan pernah menggunakan jasa PT Musikita Record. 

3. Metode Pustaka 

Penulis menggunakan sarana pustaka dari beberapa buku yang dapat 

memperkuat hasil analisis, seperti buku, majalah, bahan-bahan kuliah dari 

universitas lainnya, serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diangkat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Website 

World Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web merupakan 

sumber daya internet yang kemajuannya sangat berkembang pesat. Saat ini, 

informasi-informasi di dalam web didistribusikan melalui sebuah hyperlink yang 

memungkinkan suatu objek, gambar, ataupun teks menjadi acuan untuk membuka 

halaman-halaman web yang lain. Dengan pendekatan hyperlink ini seseorang 

dapat memperoleh informasi dengan meloncat dari halaman situs satu ke halaman 

situs yang lain yang tersebar di berbagai mesin dan berbagai negara. 

Pertama kali web ini dibangun dengan aplikasi yang menggunakan bahasa 

yang disebut HTML (HyperText Markup Language) dan protokol yang digunakan 

bernama HTTP (HyperText Transfer Protocol). Namun pada perkembangan yang 

semakin maju seperti sekarang ini, sejumlah objek dan script dikembangkan 

untuk memperluas kemampuan HTML. Diantaranya adalah PHP, ASP dan Java 

Applet. Kini, pembuatan web yang hanya menggunakan HTML saja sudah 

ketinggalan jaman karena web yang terbentuk hanyalah web yang bersifat statis 

saja. Ini dikarenakan perlunya pemeliharaan secara terus-menerus oleh 

Webmaster. Lain halnya dengan web modern yang sudah menggunakan PHP, 

ASP, serta Java Applet seperti web yang kebanyakan ditemukan sekarang ini. 

Dengan menggunakan aplikasi tambahan semacam ini seorang Webmaster tidak 
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harus meng-update webnya secara terus menerus untuk mengikuti perubahan yang 

terjadi. Web seperti ini disebut sebagai Web Dinamis. (Abdul Kadir, 2005, h.6) 

Dengan menggunakan pendekatan Web Dinamis ini, dimungkinkan untuk 

membentuk aplikasi berbasis Web yang berinteraksi dengan database utama. 

Sebagai contoh, sistem informasi akademis berbasis Web memungkinkan seorang 

mahasiswa untuk melihat dan memasukkan data KRS pada semester baru dengan 

sistem online. 

Desain web adalah seni dan proses dalam menciptakan halaman web 

tunggal atau keseluruhan dan bisa melibatkan estetika dan seluk-beluk mekanis 

dari suatu operasi situs web walaupun yang utama memusatkan pada look dan feel 

dari situs web tersebut. Sebagian dari aspek yang mungkin tercakup pada desain 

web atau produksi web adalah menciptakan animasi dan grafik, pemilihan warna, 

pmilihan font, desain navigasi, menciptakan isi, HTML/XML authoring, 

Javascript programming, dan pengembangan e-commerce. Desain web adalah 

suatu format penerbitan elektronik. (Suyanto, 2007, h.3) 

Web-web yang ada terhubung ke seluruh dunia dengan menggunakan 

sebuah jaringan yang disebut internet. Jaringan ini dihubungkan oleh sebuah 

media baik itu satelit maupun jaringan komunikasi kabel. Manfaat yang dapat 

diambil dari internet antara lain : 

1. Bersifat global tanpa batas. 

Semua aktivitas dan informasi di internet bersifat bebas tanpa batasan wilayah, 

aturan, maupun waktu, dan dengan luas jangkauan meliputi hampir di seluruh 

belahan dunia. 
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2. Tersedia berbagai macam informasi. 

Informasi di internet tersaji secara lengkap dan up to date yang mencakup 

segala aspek kehidupan. 

3. Sarana komunikasi yang efektif dan efisien untuk berbagai keperluan. 

Fasilitas dan fungsi yang disediakan oleh internet mampu menangani berbagai 

jenis jasa dan layanan komunikasi dengan tingkat kecepatan kerja yang sangat 

tinggi. 

4. Biaya internet lebih ringan. 

Pemakaian jasa internet dapat menekan biaya operasional seperti telepon, fax, 

pos, atau ekspedisi. (Jasmadi, 2004, h.iii) 

Sebuah perangkat komputer dilengkapi alat yang disebut modem, lalu 

disambungkan ke sebuah saluran momunikasi untuk menghubungkan diri ke 

Operator Penyedia Jasa Internet (lazim disebut ISP). Dari sini diperoleh akses ke 

internet untuk berhubungan dengan komputer pengguna internet lainnya. 

(Jasmadi, 2004, h.1) 

Di dalam jaringan internet tersedia berbagai jenis fasilitas atau layanan 

yang sudah sangat populer dan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya antara lain : 

1. File Transfer Protocol (FTP), yaitu layanan pada jaringan internet yang 

menangani lalu lintas transfer data antarkomputer di internet. Komputer yang 

menjadi penyedia data dan sebagai tujuan konksi disebut server FTP, 

sedangkan komputer yang melakukan akses dan terhubung pada server FTP 

disebut client FTP. 

2. Electronic Mail (E-mail), yaitu layanan yang memungkinkan pengguna 

mengirim dan menerima pesan dalam bentuk surat elektronik. 
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3. Tele Networking (TelNet). Layanan yang berfungsi untuk mengakses 

komputer (host/server) dari jauh atau remote login. Telnet adalah program 

yang memungkinkan komputer kita menjadi terminal dari komputer lain di 

Internet. 

4. User’s Network (UseNet), yaitu sistem kelompok diskusi di mana artikel-

artikel didistribusikan ke seluruh dunia. 

5. Video Teleconference yaitu layanan konunikasi audio-visual melalui jaringan 

internet. Pengguna dapat saling berinteraksi melalui sebuah kamera khusus 

atau webcam. Untuk itu diperlukan aplikasi khusus dan dukungan hardware 

multimedia. 

6. Voice over Internet Protocol (VoIP) yaitu layanan komunikasi dengan media 

suara yang menggunakan jaringan internet. 

7. Layanan Internet Relay Chat (IRC) atau chatting, yaitu layanan yang 

memungkinkan pengguna berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung 

dengan pengguna internet lainnya. 

8. Layanan World Wide Web (WWW), yaitu layanan yang memungkinkan 

pengguna melakukan surfing internet untuk memperoleh suatu data dan 

informasi tertentu. 

9. WAIS Server (Wide Area Information Service), yaitu layanan yang 

menyediakan cara lain untuk menemukan informasi yang tersebar dalam 

internet. WAIS mampu mengakses segala database yang besar (seperti 

dokumen, file berisi gambar, video, dan suara). 
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10. Gopher merupakan layanan pada jaringan internet yang digunakan untuk 

mencari informasi dan dile di internet. Layanan ini sudah mulai ditinggalkan 

sejak dikembangkan layanan WWW dan hadirnya Search Engine di internet. 

11. Mailing List (milis), kelompok pembaca yang selalu mendapatkan kiriman e-

mail tentang topik tertentu. 

Seorang web desainer diharuskan memiliki pengetahuan tentang fungsi 

dari situs web yang akan ia buat, sehingga desain yang akan ia buat nantinya 

sesuai dengan situs web yang dibuat. Secara umum situs web mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Fungsi komunikasi 

Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya adalah 

web dinamis. Karena dibuat menggunakan pemrograman web (server side) 

maka dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti 

web mail, form contact, chatting, forum, dan yang lainnya. 

2. Fungsi Informasi 

Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih 

menekankan pada kualitas bagian kontennya karena tujuan dari situs tersebut 

adalah menyampaikan isinya. Situs ini sebaiknya berisi teks dan grafik yang 

dapat didownload secara cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan 

elemen bergerak seperti Shockwave dan Java diyakini sebagai langkah yang 

tepat, diganti dengan fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti 

News, Profile Company, Library, Reference, dan lain-lain. 
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3. Fungsi Entertainment 

Situs web juga dapat memiliki fungsi entertainment/hiburan. Bila situs 

web kita berfungsi sebagai sarana hiburan maka penggunaan animasi gambar 

dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski 

tetap harus mempertimbangkan kecepatan downloadnya. Beberapa fasilitas 

yang memberikan fungsi hiburan adalah game online, film online, musik 

online, dan sebagainya. 

4. Fungsi Transaksi 

Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau 

lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas 

tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya bisa menggunakan kartu 

kredit, transfer, ataupun dengan membayar secara langsung. 

      (Suyanto, 2007, h.5) 

Situs web juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai tujuannya 

yaitu : 

1. Alat pemasaran 

Sebuah situs yagn dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan dan 

memasarkan produk atau jasa layanan suatu perusahaan. Dapat juga berupa 

company profile. 

2. Nilai Tambah 

Sebuah situs web sering dibuat hanya sebagai nilai tambah. Mungkin 

sebenarnya perusahaan tidak terlalu membutuhkan situs web itu, tetapi 

menggunakannya hanya sekedar untuk mengikuti tren sehingga perusahaan 

tampak lebih modern. 
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3. Katalog 

Sebuah situs yang digunakan sebagai katalog elektronik yang 

menampilkan produk-produk yang dijual oleh perusahaan. 

4. E-Commerce 

Merupakan suatu kumpulan yang dinamis antara teknologi, aplikasi, 

dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan 

komunitas tertentu malalui transaksi elektronik. Di sini perdagangan barang 

pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. 

Pada umumnya metode pembayaran yang dapat dipilih ada 3 yaitu : 

a. Online Processing Credit Card. Biasanya untuk produk yang bersifat 

retail di mana pasarnya adalah seluruh dunia. 

b. Money Transfer. Cara ini lebih aman. Namun konsumen dikenai biaya 

tambahan untuk penyedia jasa money transfer, terutama bila harus 

mengirim uang ke negara lain. 

c. Cash on Delivery. Biasanya hanya dilakukan jika konsumen berada dalam 

satu kota yang sama dengan penyedia jasa. 

Yang harus dilakukan dalam merancang situs web adalah : 

a. Membuat nama domain sendiri. Jangan menggunakan yang gratisan. 

Perhatikan juga dalam memilih dan menggunakan nama domain. 

b. Karena kondisi tersandi dari koneksi Secure Socket Layer (SSL), 

pemrosesan halaman web lebih lambat daripada halaman yang tidak 

aman. Jadi sebagai desainer harus sensitif terhadap fakta bahwa setiap 

grafik yang tidak perlu, dan halaman polos kadang merupakan solusi 

terbaik. Dengan menggunakan tabel dapat membuat beberapa form 
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pemesanan berbasis teks HTML yang dapat dipanggil dengan cepat, 

kelihatan bagus, dan memungkinkan user dengan cepat mengisi field yang 

diminta dan bergerak ke tombol Submit. Jadi kecepatan akses sangat 

penting bagi situs e-commerce. Dalam hal ini isi lebih penting dari 

tampilan yang bagus. 

c. Perhatikan pemilihan server, terutama dengan keamanan, kemudahan 

akses, dan kestabilan sistem server. 

d. Buatlah tampilan situs yang lebih profesional. 

e. Buatlah email balasan untuk pelanggan yang telah melakukan transaksi. 

Pelanggan pasti merasa lebih diperhatikan meskipun isinya hanya ucapan 

terima kasih. 

f. Buatlah program yang bisa mencatat perilaku atau kebiasaan pengunjung 

dan data-datanya. 

g. Buat cara pembayaran semudah dan dengan pilihan selengkap mungkin. 

h. Buatlah pengunjung dapat cepat menemukan apa yang akan dibutuhkan. 

i. Pastikan proses transaksi pembelian melalui situs berlangsung cepat dan 

mudah. 

j. Jadikan kreatif dan promosikan kunjungan kembali. 

5. E-Learning 

E-Learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang 

menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk 

menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Ada pula yang 

menafsirkan e-Learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan 

melalui internet. 
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6. Komunitas 

Sebuah situs web yang dibuat dengan tujuan untuk memungkinkan 

pengunjung berkomunikasi secara bersamaan. Pengunjung bisa berbagi 

pengalaman, cerita, ide, dan lainnya, bisa juga mencari dan menambah teman, 

atau untuk membuat suatu perkumpulan baru. 

7. Portal 

Portal adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan akses suatu titik 

tunggal dari informasi online terdistribusi, seperti dokumen yang didapat 

melalui pencarian, kanal berita, dan link ke situs khusus. 

8. Personal 

Situs personal merupakan situs yang memiliki tujuan untuk 

mempromosikan atau menginformasikan tentang seseorang, biasanya berisi 

tentang biodata, portofolio (kumpulan hasil karya yang pernah dibuat), 

prestasi, atau sebagai diary yang menceritakan kehidupan sehari-hari yang di-

publish agar orang lain dapat mengetahui dan mengenal tentangnya. 

(Suyanto, 2007, h.5) 

Berkaitan dengan Web, terdapat beberapa istilah penting seperti situs web 

(web site), homepage, halaman web (web page), dan URL yang perlu diketahui : 

1. Situs web menyatakan lokasi pada web ayng berisi sekumpulan halaman web 

yang saling terkait. 

2. Halaman web menyatakan sebuah halaman pada web. 

3. Homepage adalah halaman utama pada sebuah situs web. Halaman yang inilah 

yang akan ditampilkan ketika memanggil sebuah situs web walaupun tidak 

menyebutkan halaman tersebut. 
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4. URL (Uniform Resource Locator) adalah suatu teks yang menyatakan alamat 

internet. 

Dari sisi teknologi yang digunakan untuk membentuk Web Dinamis, 

terdapat dua macam pengelompokan, yaitu : 

1. Teknologi Web pada Sisi Klien (Client-side Technology) 

Teknologi web pada sisi klien diimplementasikan dengan mengirim 

kode perluasan HTML atau program tersendiri dan HTML ke klien. Klienlah 

yang bertanggungjawab dalam melakukan proses terhadap seluruh kode yang 

dierima. 

Kelemahan pendekatan seperti ini adalah terdapat kemungkinan bahwa 

browser pada klien tidak mendukung fitur kode perluasan HTML. Sebagai 

contoh, kode VBScript yang dilekatkan pada kode HTML tidak akan 

berfungsi sekiranya browser yang digunakan klien tidak mendukungnya. 

Kelebihan teknologi pada sisi klien yaitu memungkinkan penampilan yang 

bersifat dinamis, misalnya menampilkan jam yang terus-menerus berubah 

ataupun untuk membuat animasi gambar yang mengikuti gerkan penunjuk 

mouse. Selain itu, memungkinkan validasi data di sisi klien. 

Yang termasuk teknologi pada sisi klien adalah : 

 Kontrol ActiveX 

 Java Applet 

 Skrip sisi-klien (misalnya Javascript dan CSS) 
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2. Teknologi Web pada Sisi Server (Server-side Technology) 

Teknologi web pada sisi server memungkinkan pemrosesan kode di 

dalam server sehingga kode yang sampai pada pemakai berbeda dengan kode 

asli pada server. 

Keuntungan penggunaan teknologi pada sisi server adalah : 

a. Mengurangi lalu lintas jaringan dengan cara menghindari percakapan 

bolak-balik antara klien dan server. 

b. Mengurangi waktu pemuatan kode, mengingat klien hanya mengambil 

kode HTML saja. 

c. Mencegah masalah browser yang tidak kompatibel. 

d. Klien dapat berinteraksi dengan data yang ada pada server. 

e. Mencegah klien mengetahui rahasia kode (mengingat kode yang diberikan 

ke klien berbeda dengan kode asli pada server). 

Namun, tentu saja kelemahannya juga ada, yakni beban server akan 

bertambah, karena berbagai komputasi dilakukan pada server. 

Beberapa contoh teknologi yang berjalan di server yaitu : 

 Common gateway Interface (CGI) 

 Propietary Web Server API 

 Active Sever Pages (ASP) 

 Server-side Javascript 

 Java Servlets dab JavaServer Pages (JSP) 

 PHP 
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B. Desain Komunikasi Visual 

Pengertian “design”  menurut kamus Webster adalah gagasan awal, 

rancangan, perencanaan, pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, 

produksi, membuat, mencipta, meyiapkan, menyusun, meningkatkan, pikiran, 

maksud, kejelasan, dan seterusnya. Istilah desain juga berarti segala hal yang 

berkaitan dengan perancangan estetika, cita rasa, serta kreativitas. (Kusrianto, 

2007, h.12) Desain  biasa diterjemahkan sebagai ilmu terapan, arsitektur, dan 

berbagai pencapaian kreatif lainnya. Proses desain pada umumnya 

memperhitungkan aspek fungsi, estetik dan berbagai macam aspek lainnya, yang 

biasanya datanya didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari 

desain yang sudah ada sebelumnya. 

Kata komunikasi berasal dari kata Communication = Communis = 

Common yang berarti umum atau bersama. (Kusrianto, 2007, h.4) Komunikasi 

adalah ilmu yang bertujuan menyampaikan maupun sarana untuk menyampaikan 

pesan. (Kusrianto, 2007, h.12) 

Komunikasi berasal dari bahasa Latin Communicatus yang berarti 

“berbagi” atau “menjadi milik bersama”. Dengan demikian, kata komunikasi 

menurut kamus bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai 

kebersamaan. Menurut Webster New Collogiate Dictionary dijelaskan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui 

sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. 

Menurut Berelson & Steiner komunikasi adalah suatu proses penyampaian 

informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-

simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. 
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Istilah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat menyangkut banyak 

hal, antara lain : 

1. Bahasa, misalnya komunikasi yang dilakukan dengan Bahasa Inggris, 

Mandarin, dll. 

2. Verbal, atau secara lisan, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara 

berbicara kepada satu sama lain. 

3. Diskusi, bisa menjadi salah satu cara mengkomunikasikan pikiran kedua belah 

pihak. (Drs. Riswandi, M.Si, Kuliah Kapita Selekta Komunikasi Unindra) 

4. Media massa. Komunikasi juga merupakan sesuatu yang sering dihubungkan 

dengan media massa seperti koran, majalah, radio, dan tv. 

5. Kode / Morse / Semaphore, dll. Pada masa lalu, komunikasi sering 

menggunakan kode, morse, semaphore, tanda jejak dan tanda lalu lintas. 

6. Body Language. Seseorang dapat mengkomunikasikan maksudnya dengan 

menggunakan bahasa tubuh seperti senyuman, kedipan mata, dll. 

7. Tulisan. Alat komunikasi yang sangat dominan saat ini adalah tulisan. 

(Kusrianto, 2007, h.3) 

Kata visual memiliki arti sesuatu yang dapat dilihat. (Kusrianto, 2007, 

h.12) Jadi dapat disimpulkan bahwa Desain Komunikasi Visual adalah suatu 

disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta 

ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan 

secara viual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan 

gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna serta layout (tata letak atau 

perwajahan). (Kusrianto, 2007, h.2) 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



21 

 

 

 

C. Periklanan 

Otto Klepper, seorang yang ahli periklanan terkenal merupakan orang 

yang sangat berjasa dalam meruntut asal-muasal istilah Advertising. Daam 

bukunya berjudul Advertising Procedure, dikemukakan bahwa istilah advertising 

berasal dari bahasa Latin yaitu ad-vere yang berarti mengoperkan pikiran dan 

gagasan kepada pihak lain. Jadi pengertian seperti ini hampir tidak ada bedanya 

dengan istilah komunikasi dalam ilmu komunikasi. Dijelaskan dalam kitab Tata 

Krama dan Tata Cara Periklanan di Indonesia, bahwa iklan berarti segala bentuk 

pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat suatu media dan dibiayai oleh 

pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat. (SM Niken Restaty, S.Sos, M.Si, Pengantar Periklanan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta) 

Ada beberapa definisi iklan, antara lain : 

1. Iklan merupakan kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok 

pembeli tertentu dan dilakukan oleh produsen atau penjual agar 

mempengaruhi penjualan barang untuk mendapatkan keuntungan tertentu. 

2. Iklan adalah tindakan-tindakan yang dtujukan untuk menarik perhatian umum 

atas suatu jenis barang atau jasa dengan cara membangkitkan keinginan calon 

pembeli untuk memiliki barang atau memakai jasa tersebut. 

3. Iklan adalah penyampaian pesan lewat media-media secara sugestif untuk 

mengubah, menggerakkan tingkah laku atau minat masyarakat untuk 

melakukan sesuatu yang bersifat positif. (Pujiriyanto, 2005, h.32) 
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Dari beberapa definisi iklan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dan 

tujuan dari iklan adalah untuk menarik perhatian guna mempengaruhi pihak lain, 

dalam hal ini adalah calon pembeli atau pemakai jasa. 

Para praktisi periklanan Indonesia juga menyatakan sepakat bahwa 

periklanan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perancanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan penyampaian iklan. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa periklanan merupakan suatu 

proses yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu : 

1. Penyiapan (preparation) 

2. Perencanaan (planning) 

3. Pelaksanaan (execution) 

4. Pengawasan (control) 

 

D. Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana indvidu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. (Philip Kotler, 

1995). Sedangkan menurut J. Stanton (1978) pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan,  

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan keutuhan konsumen. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, 

sehingga konsumen mendapatkan kebutuhan dan keinginan serta kepuasan. 
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William J. Stanton menyatakan bahwa konsep pemasaran adalah suatu 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat menunjang 

berhasilnya bisnis yang dilakukan. Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran 

tersebut disusun dengan memasukkan tiga elemen pokok, yaitu : 

1. Orientasi konsumen/pasar/pembeli 

2. Volume penjualan yang menguntungkan 

3. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran 

 

E. Recording Studio 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik berarti ilmu atau seni 

menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan. Musik juga berarti nada atau suara yang disusun demikian rupa 

sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang 

menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). 

Jamalus (1988, 1) berpendapat bahwa musik adalah suatu hasil karya seni 

bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, 

bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Rina (2003, 9) setuju 

dengan pendapat bahwa musik merupakan salah satu cabang 

kesenian yang pengungkapannya dilakukan melalui suara atau bunyi-bunyian. 

Prier (1991, 9) setuju dengan pendapat Aristoteles bahwa musik merupakan 
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curahan kekuatan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam 

suatu rentetan suara (melodi) yang berirama. 

Menurut ahli perkamusan (lexicographer) musik ialah ilmu dan seni dari 

kombinasi ritmis nada-nada, vokal maupun instrumental, yang melibatkan melodi 

dan harmoni untuk mengekspresikan apa saja yang memungkinkan, namun 

khususnya bersifat emosional. 

Arti kata studio menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ruang 

tempat bekerja, ruang yang dipakai untuk menyiarkan acara radio atau televisi, 

tempat yang dipakai untuk pengambilan film (untuk bioskop dsb). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata rekam adalah bekas 

atau kesan dari sesuatu yang diucapkan ; bekas yang dituliskan (seperti garis-garis 

atau gambar berwarna pada kain, garis-garis berwarna pada kain tenun, huruf, 

tanda, yang diterakan pada kopor, cetakan stensil). Rekam juga berartialur-alur 

(magnetik) pada piringan (atau pita kaset) yang dapat menghasilkan bunyi 

dan/atau gambar. 

1. Pengertian Studio Musik 

Pengertian Studio Musik dapat ditinjau dari arti secara umum dan dapat 

ditinjau secara khusus dari sudut pandang seorang musisi, sebagai berikut : 

a. Secara umum 

Studio musik dapat berarti sebagai ruangan untuk menikmati 

musik, dimana dalam ruangan tersebut sesorang tidak perlu khawatir 

bahwa apa yang dia dengarkan akan memgganggu tetangga dan suara-

suara dari luar tidak mengganggu. (Sumber: www. silcom.com) 
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b. Secara khusus 

Studio musik adalah sebuah tempat untuk merekam suara. Studio 

musik terdiri dari tiga ruangan yaitu : studio itu sendiri, tempat dimana 

suara untuk direkam itu dibuat, ruang kontrol, ruangan untuk merekam dan 

memanipulasi atau mengkontrol suara dari ruang rekaman, dan ruang 

mesin, ruang untuk menyimpan mesin-mesin yang dimana suaranya dapat 

mengganggu proses rekaman. (Sumber: http://en.wikipedia.org) 

2. Ruang Studio Rekaman 

Ruang studio rekaman adalah ruangan yang disediakan dan didesain 

khusus untuk merekam suara. (Sumber: http://en.wikipedia.org) 

Studio rekaman didesain dengan teliti dengan menggunakan prinsip-

prinsip akustik ruang. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suatu ruang 

yang memiliki standar akustik ruang yang diperlukan untuk merekam suara 

dengan akurat. Hal ini mencakup penggunaan bahan (untuk menyerap dan 

memantulkan bunyi yang juga memikirkan dimensi atau ukuran dari ruangan 

tersebut dengan tujuan agar ruangan tersebut memiliki kualitas suara yang 

diinginkan) baik di dalam maupun pada bagian luarnya dan kekedapan suara 

(untuk mengisolasi suara-suara antar ruangan). Sebuah studio rekaman 

idealnya memiliki beberapa ruangan tambahan seperti ruangan khusus untuk 

merekam suara, selain itu juga satu atau lebih ruang kontrol. 

Berikut ini contoh alat-alat yang biasa ditemukan di studio rekaman : 

a. Mixing Console 

b. Multitrack Recorder 

c. Microphone 
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d. Reference Monitor, yang terdiri dari Loudspeaker 

Selain itu juga beberapa alat lain yang mendukung seperti : 

a. Digital Audio Workstation 

b. Music Workstation 

c. Efek-efek suara seperti Compressors, reverbs, atau Equalizers. 

Sebuah studio dapat dikatakan memiliki kualitas akustik ruang yang 

baik ketika studio tersebut paling tidak memiliki pengisolasian yang cukup 

baik. Dimana ruangan tersebut memiliki tingkat kekedapan suara yang tinggi 

untuk  menjaga suara dari luar agar tidak masuk dan juga menjaga suara di 

dalam ruangan untuk tidak keluar. Sebuah studio rekaman profesional 

memiliki ruang control, sebuah ruangan besar untuk merekam suara dan satu 

atau lebih ruangan kedap suara. Semua ruangan tersebut kedap suara dengan 

menggunakan dinding dua lapis dengan ruang mati antar dinding yang 

membentuk ruang diantara ruang. Masing-masing studio rekaman memiliki 

konfigurasi sendiri-sendiri dalam mengkombinasikan bahan pemantul dan 

bahan penyerap bunyi pada dindingnya. Hal ini dilakukan untuk mengkontrol 

kualitas getaran suara yang ada. 

(http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/desi/2007/jiunkpe-ns-s1-2007-41401103-

5568-circle_prita-chapter2.pdf) 

Studio rekaman pada awal-awal masanya pada umumnya memiliki 

kekurangan pada sistem kedap suaranya. Desain yang digunakan pada 

umumnya adalah desain untuk merekam secara langsung (vocal, dan 

penampilan band secara keseluruhan) dalam satu ruangan, mereka lebih suka 
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menjadikan semuanya menjadi satu daripada memisahkannya. Dengan 

bantuan alat-alat semacam multitrack recording, hal tersebut menjadi mudah. 

Tujuan dari desain ruang yang baik atau dapat dikatakan memiliki 

kualitas yang baik juga dapat diartikan bagaimana dapat meminimalkan 

perbedaan warna suara, dimana yang terkuat adalah frekuensi bass antara 20 

dan 200 Hz. Pada frekuensi tinggi ruangan masih akan terpengaruh, tetapi 

tidak akan memberikan banyak masalah karena bahan untuk menyerap suara 

dengan frekuensi tinggi lebih mudah didapatkan. (Sumber : www.asc-studio-

acoustics.com/rs-articles.htm) 
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BAB III 

PERENCANAAN DAN STRATEGI PERIKLANAN MUSIKITA 

RECORD 

 

 

A. Identifikasi Data 

Nama  : PT. MUSIKITA RECORD 

Alamat  : Jl. Pajajaran Utara I/5, Sumber, Solo, 57138 

Telepon : +6271 – 3022525 

Fax  : +0271 - 720182 

Email  : musikita_record@yahoo.com 

Jenis Usaha : Industri Musik dan Hiburan 

Owner  : Nurudin Ajibroto, S.E, Ak 

Berdiri  : 6 Mei 2004 

Logo  : 

 

 

1. Sejarah 

PT. Musikita merupakan pengembangan usaha Perseorangan yang 

bergerak di bidang studio visual dan rekaman musik “Garasi Indie”. Pada saat 

ini semakin banyak band-band lokal yang semakin membutuhkan wadah 

untuk mengeluarkan albumnya. Band-band lokal tersebut secara kualitas tidak 

kalah dengan band-band yang sudah lebih dulu eksis, hanya belum 
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memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kebolehannya karena terbentur 

besarnya biaya jika ingin mengeluarkan album. Sekarang ini band-band yang 

mengeluarkan akan album kiblatnya ke Perusahaan Industri Rekaman di 

Jakarta yang menetapkan persyaratan yang ketat dan besarnya biaya yang 

cukup mahal. Perusahaan rekaman “Garasi Indie” sudah dapat menyediakan 

jasa perekaman yang kualitasnya sudah memenuhi standar nasional dan dapat 

diterima pelanggan. 

Berangkat dari kondisi tersebut perusahaan rekaman “Garasi Indie” 

memperluas usahanya menjadi perusahaan rekaman berskala besar (Major 

Label) berbentuk badan hukum bernama PT. Musikita. PT. Musikita ini 

didirikan di hadapan Notaris Sri Hartini, SH pada tanggal 6 Mei 2004 dengan 

Akta Notaris  Nomor : 2, dan mendapatkan pengesahan dari Menteri 

Kehakiman dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor : C-15459 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Juni 

2004.  

2. Visi dan Misi 

Untuk menjalankan usahanya PT. Musikita mempunyai visi dan misi 

sebagai berikut : 

“Menjadi perusahaan rekaman bertaraf nasional yang menggunakan 

sistem perekaman internasional yang dapat diterima masyarakat musik”. 

3. Struktur Organisasi 

Sebagai suatu organisasi di bidang bisnis, agar tujuan perusahaan yaitu 

memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan, maka PT. Musikita 

menyusun struktur organisasi dan uraian tugas (job description) dan 
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pembagian wewenang dan tugas. Dalam struktur organisasi PT. Musikita 

masih sederhana namun sudah ada pemisahan fungsi. Struktur organisasi PT. 

Musikita seperti tersebut di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Bagan Struktur Organisasi PT. Musikita 

     

Pembagian Tugas masing-masing Departemen/Unit sebagai berikut : 

a. Akuntansi / Keuangan 

Bagian Akuntansi / Keuangan mempunyai tugas : 

1. Menyelenggarakan administarsi umum meliputi surat-menyurat, 

kepegawaian dan perijinan. 

2. Menyelenggarakan administrasi keuangan. 

Nurudin Ajibroto, S.E, Ak 
Direktur 

 

Gibson Hendri 
Staf Produksi 

Tatag Mundi Wiwoko 
Staf Produksi 

Arif Djoko Widiyanto 
Desainer 

Renny Dwi Respatiningsih 
Akuntansi / Keuangan 

Denny Ardany 
Promosi / Marketing 

Ibnu Kuncorobroto 
Produksi 
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3. Menyelenggarakan administrasi pembukuan dan menyusun laporan 

keuangan. 

b. Departemen Produksi 

1. Unit Staf Produksi 

 Memelihara kondisi studio, peralatan musik, peralatan video, 

peralatan perekaman (IT) dan lingkungan agar tetap bersih, 

nyaman sehingga dapat dipakai secara optimal. 

 Menentukan perlengkapan/peralatan yang dibutuhkan untuk 

keperluan perekaman agar kualitas hasil perekaman dapat sesuai 

standar yang ditentukan dan mengikuti perkembangan teknologi 

(IT) yang mutakhir. 

 Melaksanakan pekerjaan perekaman mulai dari pengambilan 

gambar dan suara, editing, balancing, dan mastering. 

 Membuat sampel CD/VCD untuk keperluan iklan baik melalui 

media elektronik atau TV. 

2. Unit Desainer 

 Membuat desain cover baik untuk CD maupun VCD 

 Menyerahkan konsep cover kepada percetakan, mengawasi sampai 

selesai. 

c. Departemen Promosi dan Marketing 

Departemen promosi dan marketing bertugas : 

1. Memuat konsep promosi dan marketing. 

2. Bersama-sama dengan tim akuntansi dan direktur menyusun strategi-

strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. 
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4. Biaya Promo Sebuah Album Musik 

a. Radio Promotion 

1. Produksi CD Single 500 pcs Rp. 1.500.000,- 

2. Pengiriman Rp. 15.000.000,- 

3. Amplop/Press Release Rp. 1.000.000,- 

4. Produksi Spot Rp. 1.000.000,- 

5. Joint Promotion 10 radio Rp. 10.000.000,- 

  15 radio Rp. 15.000,000,- 

Top Radio (Ex. Gen FM)  Rp. 10.000.000,- 

6. Radio Visit ± 25-30 radio Rp. 20.000.000,- 

7. Hearing Season 10 radio Rp. 5.000.000,-  

b. TV Promotion 

1. Betacam 10 Betacam Rp. 1.500.000,- 

  40 DVD Rp. 1.200.000,- 

2. DVD 40 DVD Rp. 1.000.000,- 

3. Pengiriman VC  Rp. 1.500.000,- 

4. Under Table Budget 5 stasiun TV Rp. 50.000.000,- 

5. Entertainment  Rp. 10.000.000,- 

6. TVC/Filler  Rp. 15.000.000,- 

c. Print Promotion 

1. Majalah, koran, tabloid 10 media Rp. 10.000.000,- 

d. In-Store Promotion 

1. Standing Banner 12 buah Rp. 1.500.000,- 

2. Placement 3 bulan Disctarra Rp. 27.000.000,- 
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3. Neon Box 3 buah Rp. 600.000,- 

4. Placement  3 bulan Disctarra Rp. 9.000.000,- 

e. Fee Promotion 3 bulan promosi Rp. 30.000.000,- 

5. Tarif Recording 

PT. Musikita mempunyai tarif sendiri bagi artis yang hanya ingin 

melakukan rekaman album atau single untuk kebutuhan pribadi tanpa 

melakukan promo terhadap album yang dibuat, tarif tersebut antara lain : 

a. Studio rekaman 1 shift/7jam : Rp. 400.000,- 

b. Studio rekaman per 1 jam : Rp. 65.000,- 

c. Mixing Audio   : Rp. 125.000,-/lagu 

d. Mastering Audio  : Rp. 150.000,-/lagu 

6. Daftar Artis 

Musikita Record telah berhasil membuat album kompilasi dan telah 

berhasil mengangkat nama-nama band lokal di kancah pertarungan musik 

lokal Solo. Di bawah ini merupakan nama-nama band yang telah digarap dan 

juga album musik kompilasi yang telah dikerjakan oleh Musikita Record 

selama periode tahun 2007 -2008 lalu. 

a. Tahun 2007 

 Icapella 

 Idola Remaja 

 Illegal Motives 

 Panda band 

 Pester Band 

 Pinochio Salatiga 
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 Rendy & 7
th

 Avenue 

 SBO 

 The Super Mario Bros 

 Toilet 

 Album Kompilasi Global FM 

b. Tahun 2008 

 Cabinet Band 

 Hat 

 Jack Style 

 Simple Face 

 Spalka 

 Squash 

 Slima 

 Album kompilasi Musikita Volume 1 

7. Merchant PT. Musikita 

Dalam melakukan pemasaran produk-produk single atau album 

musiknya, PT. Musikita memiliki rekanan yang berfungsi sebagai tempat 

mempromosikan album-album Musikita. Dengan ini, selain PT. Musikita juga 

mempromosikan keberadaan merchant, PT. Musikita juga dapat 

mempromosikan produk-produk albumnya di outlet para merchant yang 

banyak dikunjungi oleh anak muda dari berbagai kalangan sehingga dapat 

lebih memperluas promosi dari album yang dibuat.  

Di setiap merchant Musikita ini terdapat diskon atau potongan harga 

bagi member Musikita (Teman musikita Fans Club) yang mengunjungi 
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merchant. Potongan harga ini berlaku di setiap cabang merchant outlet di 

seluruh Indonesia. 

Merchant-merchant yang dimiliki tersebut antara lain : 

a. Kuliner 

 RM. Shan Thou 

 RM. Mungkung 

 Ilalang Resto 

 Kedai Kopi Kupas 

 Franklin Corner 

 Toko Roti Ganep’s Solo 

 Paparon’s Pizza 

 D’ Caffino 

 Atria Resto 

 McDonald’s Singosaren 

b. Fashion 

 Toko sepatu FAMOUS 

 Istana Tas 

 FAMOUS Collection 

 Toko Sepatu Bakti 

 FASHION VILLAGE 

 Distro 88 

 Tiara Fashion 

 D’ROLLS–Fashion Admirer 

e. Musik 

 Garasie indie 

 Studio BNG 

 Studio West Brother 

 AA Sound & Studio 

 Studio 58 

 DIGAGE Studio Musik 

 Audrey Hard Case 

 KLA Studio 

 Patra 134 Studio 

 Wisma Musik Kurnia 

 JUKEBOX Family Karaoke 

f. Warnet 

 TELESAT 

g. Percetakan & Offset 

 RONA Offset 

h. Perawatan Tubuh 

 F 2 F Salon & Spa 

 Ceria Salon 

 Larissa Skin care Hair & 
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c. Studio Foto & Modelling 

 Studio Foto Sumber Abadi 

 DNC Modelling School 

d. Hotel 

 Hotel Baron Indah – Solo 

 Hotel Sahid Kusuma Raya – 

Solo 

 Singgasana Hotel – Surabaya 

 Hotel Brongto – Jogja 

 Hotel Patra jasa – Semarang 

 Abadi Hotel – Jogja 

Hotel LOR – In Solo 

Treatment 

 Epiderma – Klinik Wanita 

 Solo Massage 

i. Lain-Lain 

 La Viola Computer 

 Bengkel HP Hardisk Phone 

 Restu Laundry 

 DEWI Motor 

 Fotocopy Fajar S. 

 Monte Carlo 

 CV. Tiffany Tour and Travel 

 New Concept English 

Education Center 

 Sanggar tari Joyo Anggodo 

 

8. Fasilitas 

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh PT. Musikita sebagai sebuah usaha 

yang bergerak di bidang industri musik dan hiburan adalah sebagai berikut : 

 Event Organizer 

 Penggandaan Compact Disc (CD) dan kaset 

 Digital Audio Recording 

 Digital Video Recording 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



37 

 

 

 

9. Event yang Pernah Diselenggarakan 

Selain bergerak dalam industri nusik dan rekaman, Musikita juga 

begerak sebagai sebuah Event Organizer. Berbagai event yang pernah 

diselenggarakan oleh PT. Musikita Record adalah : 

 “Ngabuburit on Stage” di Manahan yang disponsori oleh Gudang Garam 

 Event Star One di Solo Grand Mall 

 Launching Album Kompilasi Musikita 1 di Atria Café 

 Launching Album Kompilasi Musikita Bulan Genap di Taman Budaya 

Surakarta 

 Launching Band Kompilasi Sragen di Solo Grand Mall 

 Launching Band Westgate dan Fillo di Solo Grand Mall 

 Launching Solo Music Acoustic di Graha Musikita, Mangkuyudan 

 Solo Internasional Etnic Music (SIEM) II di Mangkunegaran 

 Munas Apeksi di Taman Balekambang Solo 

 Penandatanganan MOU perwakilan RBT “Im Port” oleh Anang 

Hermansyah di Atria. 

10. Sarana dan Prasarana 

Dalam menjalankan usaha di bidang industri dan rekaman, PT. musikita 

Record memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai. Peralatan-

peralatan yang dimiliki oleh PT. Musikita sendiri bisa dikatakan sangat 

lengkap di antaranya adalah : 

Peralatan-peralatan untuk Audio Editing : 
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 Pro Tools LE 5.1.1 

 MAC G4 

 Hard Disk Case 

 Hard Disk Cube 

 External Soundcard Digi 001 

 GENELEC Monitor Speaker 

 TL Audio 5001 

 TL Audio 5051 

 Soundcard Spirit M-12 

 TASCAM CDA 500 

 SENNHEISER –e 604 

 AKG – D 112 

 SHURE SM 57 

 SHURE SM 51 

 NEUMANN Condenser Mic 

 TAMA Star Classic Drum Set 

 Cymbal B 8  Pro Set 

 Ovation Acoustic Guitar 

 Fender Telecaster electric guitar 

 Ibanez electric guitar 

 Sound Gear SRX 500 HS Bass 

 Digital FX GT – 3 

 MARSHAL JCM 2000 

 KORG is 40 

 Synthesizer XP – 50 

 Percussion set 

 

Peralatan-peralatan untuk Video Editing : 

 AMD 

 CPU Processor AMD 2100 

MHz 

 CPU Processor AMD 1800 Mhz 

 Memory 1000 Mhz RAM 

 Hard Disk SCSI 420 GB 

 Mini DVCAM Sony SR-11 

 Control monitor Sony HR 

Trinitron 9” 

 Camera Sony VX 2000 E 

 VCR Panasonic AG-4700 

 Blonde 2000 Watt 

 Red Head 800 Watt 

 Sennheiser Clip on set 
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11. Website 

PT. Musikita Record sebelumnya sudah pernah memiliki sebuah situs 

web, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya situs web tersebut tidak 

diaktifkan lagi dikarenakan tidak adanya sumber daya yang mengelola situs 

web tersebut. Situs web yang pernah dibuat oleh PT. Musikita Record 

memiliki interface sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Halaman index.html 
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Gambar 2. Halaman profil.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Halaman merchant.html 
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12. Hambatan yang Pernah Dialami 

Sebagai sebuah usaha yang sudah 5 tahun berjalan, PT. Musikita 

Record juga pernah mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan. 

Antara lain hambatan-hambatan itu adalah : 

 Kurangnya promosi dari PT. Musikita sendiri baik melalui media cetak 

maupun elektronik. 

 Manajemen yang kurang tertata dengan baik sehingga membuat PT. 

Musikita kurang memikirkan promosi yang akan berdampak pada 

dikenalnya PT. Musikita di masyarakat kota Solo dan sekitarnya. 

 

B. Kompetitor 

Sekarang ini di kota Solo sendiri sudah semakin banyak ditemukan studio 

musik. Studio-studio musik ini sekarang juga sudah menyediakan fasilitas 

recording atau rekaman, sehingga siapapun bisa merekam lagu dan band mereka 

asalkan mempunyai budget yang cukup. Sebenarnya di Solo sekarang ini sudah 

semakin banyak studio musik yang menyediakan fasilitas ini, namun penulis 

hanya mengambil 2 kompetitor yaitu : 

1. Matadewa Production 

a. Profil Perusahaan 

Nama  : Matadewa Production 

Alamat  : Jln. Majapahit Utama No. 30, Nayu, Nusukan, Solo 

Telepon : +6271-727842 

Website : http://www.musikindie.com 

Email  : admin@dananghy.com 
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Owner  : Anto Sudiyarko 

Berdiri  : Tahun 2001 

Logo  : 

 

b. Daftar Artis 

Di bawah ini merupakan nama-nama artis yang telah digarap dan 

juga album musik kompilasi yang telah dikerjakan oleh Matadewa 

Production. 

 Pisau Band 

 Keroncong STSI 

 Queen Vanilla Band 

 Venus Band 

 Black Spider Band 

 Album Kompilasi Magenta 

 Album Solo Live 

 Film Indie “Kado Buat Farel” 

c. Fasilitas 

Fasilitas yang dimiliki oleh Matadewa Production sebagai 

pendukung dalam pembuatan sebuah Album Kompilasi dan rekaman 

lainnya adalah sebagai berikut : 

 Recording Studio beserta seluruh peralatan recording. 

 Rental Studio merupakan studio untuk latihan. 

 Music Course merupakan kursus musik yang diberikan untuk umum. 

 Event Organizer. 
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d. Event yang Pernah Diselenggarakan 

Sebagai sebuah EO (Event Organizer), Matadewa Production juga 

pernah mengadakan event-event diantaranya : 

 Nokia Roadshow (Klaten, Boyolali, dan Karanganyar) 

 Anniversary 1th Papa Ronz Pizza 

 Tahun Baruan di Hotel Sahid Raya 

 Launching Columbus Electronic 

2. Studio BIRU (Bahana Imagi Rekadaya Utama) 

a. Profil Perusahaan 

Nama   : Studio Biru 

Alamat  : Jln. Cokrobaskoro 52, Tipes, Solo 57154 

Telepon : +6271 – 726651 

Pemilik : Anung Nunggal Prakoso 

Pendiri  : Andi Hakim 

Berdiri  : Tahun 1996 

b. Fasilitas 

Sebagai sebuah studio rekaman swasta yang pertama kali berdiri di 

Solo, Studio Biru memiliki fasilitas yang bisa dibilang sangat lengkap. 

Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Studio Biru antara lain : 

 Studio Latihan 

 Studio Multimedia (grafis, web, video, dan audio) 

 Studio Recording 

 Radio Online Streaming Komunitas 
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c. Daftar Artis 

Berikut ini adalah nama-nama band artis yang di telah melakukan 

rekaman di Studio Biru dan beberapa diantaranya adalah grup band yang 

menjadikan Studio Biru sebagai pihak manajemen, antara lain : 

 Blackhot Company 

 Kalila Band 

 Shate 

 Matius 3 ayat 2 

 The Chaplinsky 

 Devilicia 

 Twincle Twincle 

 Pop Radio 

 Reload 

 Poin 

 Genk Cobra 

 Sunrise 

 Down For Life 

 Nothing Special 

 Spirit of Life 

d. Event yang pernah diselenggarakan 

Studio Biru merupakan sebuah studio rekaman yang memberikan 

kesempatan bagi artis-artis atau band-band lokal untuk berkembang dan  

menyalurkan bakat yang mereka miliki. Untuk mewujudkan hal ini, Studio 

Biru mengadakan sebuah acara mingguan yang bertajuk Solo Indie 

Network. Acara ini diadakan setiap malam minggu di minggu ke-2 dan ke-

4 yang bertempat di halaman Studio Biru sendiri. Dalam acara ini siapapun 

dapat berpartisipasi untuk mengisi acara dengan bakat musik yang mereka 

miliki. 
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C. Analisis SWOT 

 Langkah yang dirasa perlu dalam mengembangkan strategi promosi yang 

baik adalah melakukan analisis, analisis yang berhubungan strategi tersebut 

disebut analisis SWOT yaitu analisis untuk membantu melihat kembali 

keunggulan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity) dan 

ancaman (threats). 

1. Strength (keunggulan) 

Lokasi dari PT.Musikita yang terletak di daerah memacu potensi-

potensi lokal. Perkembangan di kota Solo yang semakin maju dapat memacu 

pertumbuhan band-band baru untuk menghasilkan karya. Kiblat dari para 

grup band masih di ibu kota. Apabila kita dapat mengembangkan potensi 

lokal tak pelak keberadaan PT. Musikita di kota Solo akan memudahkan grup 

band baru untuk bersaing dengan grup band dari daerah lain.   Dalam hal 

pemasaran, PT. Musikita Record memiliki merchant-merchant yang dapat 

digunakan sebagai media pemasaran hasil produksi  rekaman yang telah 

dibuat. 

2. Weakness (kelemahan produk) 

Kurangnya dukungan dari pemerintah lokal membuat para grup band 

masih pesimis untuk mengembangkan potensinya di kota Solo. Mereka 

menganggap harus ke ibu kota untuk mendapatkan label-label rekaman yang 

sudah punya nama seperti: Sony Music, Aquarius, Musica, dll. PT. Musikita 

sendiri yang merupakan industri musik merasa kesulitan untuk 

mengapresiasai mereka. Banyak kendala seperti susahnya ijin untuk 
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mengadakan event dan susahnya birokrasi merupakan kendala yang paling 

dirasakan oleh PT. Musikita.    

3. Opportunity (kesempatan) 

Perkembangan musik di Indonesia dirasa sangat pesat sekarang ini. 

Banyak grup band baru yang bermunculan. Di kota Solo sendiri sebenarnya 

banyak sekali grup band yang eksis dan karya mereka tidak kalah dengan 

daerah lain. Namun karena kurang kesempatan untuk tampil dan kurangnya 

publikasi membuat mereka seakan “mati” tidak ada aktivitasnya.  

4. Threat (ancaman) 

Studio Biru sebagai salah satu studio rekaman swasta yang juga 

bergerak di bidang industri musik dan rekaman telah lebih dulu dikenal 

masyarakat luas, begitu juga Matadewa Production. Sebagai perusahaan yang 

telah berdiri lebih dulu, Studio Biru dan Matadewa Production juga memiliki 

peralatan yang lebih lengkap daripada PT. Musikita sendiri 
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Jika dibandingkan dengan kompetitor dalam suatu tabel sebagai berikut : 

SWOT PT. Musikita Studio Biru Matadewa 

Keunggulan 

(strength) 
 Merupakan Industri 

musik yang legal 

yang mempunyai 

ijin usaha 

 Banyak 

mengeluarkan 

album indie 

 Lebih dulu eksis dan 

dikenal banyak 

orang 

 Sudah banyak 

mengeluarkan 

album indie 

 Jam terbang lebih 

tinggi 

 Lebih dulu eksis 

 Banyak 

mengeluarkan 

album indie 

 Jam terbang lebih 

tinggi 

 Memiliki 

peralatan yang 

lebih lengkap 

Kelemahan 

Produk 

(weakness) 

 Kurangnya 

publikasi untuk 

mempromosikan 

keberadaan dari 

PT. Musikita 

 Belum lama berdiri 

 Manajemen yang 

kurang rapi 

 Tempat yang kurang 

memadai 

 Peralatan yang 

kurang memadai 

 Kurangnya 

publikasi dalam 

mempromosikan 

Matadewa 

Kesempatan 

(opportunity) 
 Semakin 

banyaknya grup 

band baru yang 

bermunculan 

 Perkembangan 

dunia hiburan di 

Indonesia yang 

membuat semakin 

banyak grup band 

baru mencari 

tempat untuk 

berpromosi 

 

 Semakin banyaknya 

grup band baru yang 

bermunculan 

 Perkembangan 

dunia hiburan di 

Indonesia yang 

membuat semakin 

banyak grup band 

baru mencari tempat 

untuk berpromosi 

 Semakin 

banyaknya grup 

band baru yang 

bermunculan 

 Perkembangan 

dunia hiburan di 

Indonesia yang 

membuat 

semakin banyak 

grup band baru 

mencari tempat 

untuk 

berpromosi 

Ancaman 

(threat) 
 Banyaknya usaha-

usaha sejenis yang 

berdiri dengan 

perlengkapan yang 

lebih modern dan 

lengkap 

 Maraknya 

pembajakan CD dan 

kaset 

 Biaya promosi yang 

relatif tinggi 

 Peralatan yang 

dimiliki oleh 2 

pesaingnya sudah 

lengkap 

 Banyaknya usaha-

usaha sejenis yang 

berdiri dengan 

perlengkapan yang 

lebih modern dan 

lengkap 

 Maraknya 

pembajakan 

 Biaya promosi yang 

relatif tinggi 

 Tempat yang lebih 

memadai yang 

dimiliki pesaing 

lainnya 

  Banyaknya 

usaha-usaha 

sejenis yang 

berdiri dengan 

perlengkapan 

yang lebih 

modern dan 

lengkap 

 Maraknya 

pembajakan CD 

dan kaset 

 Biaya promosi 

yang relatif 

tinggi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



48 

 

 

 

D. Positioning 

Positioning adalah bagaimana suatu produk mengkonsumsikan produknya 

atau membentuk image ataupun persepsi kepada masyarakat. Positioning dari PT. 

Musikita Record adalah membangun citra PT. Musikita Record sebagai sebuah 

perusahaan industri musik dan hiburan yang berkonsep modern, dinamis, dan 

profesional. Sebagai perusahaan industri musik dan rekaman, PT. Musikita 

Record memberikan kemudahan kepada grup band-grup band lokal untuk mem-

publish atau mempromosikan hasil karyanya untuk masyarakat luas dengan 

hadirnya merchant Musikita. 

 

E. USP (Unique Selling Preposition) 

USP atau Unique Selling Preposition dikembangkan oleh Rosset Reeves. 

USP sendiri merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada keunggulan atau 

kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh produk pesaingnya, kelebihan tersebut 

juga merupakan sesuatu yang dicari atau dijadikan alasan bagi konsumen untuk 

menggunakan suatu produk. (M. Suyanto, 2004, h.13)  

Unique Selling Preposition dari PT. Musikita Record sebagai sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang musik dan hiburan adalah : 

1. Memiliki merchant-merchant Musikita yang berfungsi sebagai media 

pemasaran PT. Musikita Record. 
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BAB IV 

KONSEP KREATIF DAN PERANCANGAN MEDIA 

 

 

A. Metode Perancangan 

Musikita Record merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

musik dan hiburan. Sebenarnya Musikita Record ini sudah sedikit dikenal oleh 

insan musik sampai ke luar kota, namun media promosi yang standar atau biasa-

biasa saja membuat Musikita Record tidak ada bedanya dengan usaha-usaha yang 

bergerak di bidang yang sama. Ini merupakan suatu yang sangat disayangkan 

mengingat Musikita Record sudah mulai sedikit dikenal dan mulai diketahui oleh 

masyarakat di kota-kota lain. Untuk itu diperlukan suatu perombakan dan 

penambahan item-item promosi yang digunakan sehingga Musikita Record tampil 

berbeda daripada usaha-usaha musik dan hiburan lainnya. Dalam hal ini Musikita 

Record membutuhkan suatu perencanaan komunikasi baru sehingga mampu 

menarik target market lebih banyak dengan image yang berbeda dari usaha-usaha 

sejenis lainnya. 

Perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Musikita Record dapat 

dierinci menjadi beberapa point di bawah ini : 

1. Mengidentifikasi data dan sasaran yang akan dituju. 

2. Menyerang sasaran melalui media-media yang efektif digunakan pada era 

sekarang ini untuk menanamkan citra PT. Musikita Record di benak target 

market. 
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3. Menyerang sasaran melalui usaha pemenuhan kebutuhan sebagai insan musik 

untuk menyalurkan dan mengenalkan musiknya kepada masyarakat luas. 

4. Mengefektifkan penggunaan teknologi dan teknik yang tepat dan memenuhi 

standart yang digunakan pada era digital sekarang ini agar dapat mengikuti 

kemajuan dan dapat memperkuat image di benak calon pelanggan yang 

sebagian besar adalah anak muda yang selalu mengikuti perkembangan era 

digital ini. 

5. Menentukan anggaran iklan yang akan digunakan sebagai media promosi 

Musikita Record. 

 

B. Konsep Kreatif 

Kreatif merupakan sebuah kata yang tidak dapat lepas dari dunia desain. 

Karena di dalam sebuah desain apapun pasti dibutuhkan kreatif tersebut untuk 

menumbuhkan konsep-konsep yang tidak monoton. Di dalam konsep kreatif 

dibutuhkan suatu perancanaan yang matang mengenai gaya desain dan apa yang 

akan disampaikan kepada calon konsumen sehingga dapat menghasilkan 

rancangan karya yang bagus dan dapat mengkomunikasikan maksud secara 

efektif. Rancangan awal untuk materi iklan terdapat pada tata letak dan lay out, 

sketsa, desain dan sebagainya. Sedangkan untuk pesan dapat disampaikan dengan 

beberapa pendekatan komunikasi seperti pendekatan rasional, pendekatan 

emosional, pendekatan artistik, dan pendekatan kreatif. 

Perencanaan promosi PT. Musikita Record ini menggunakan pendekatan 

emosional dengan menggunakan kalimat/bahasa yang lebih menarik sehingga 

mampu membangkitkan rasa penasaran untuk mengetahui lebih lanjut dan 
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pendekatan artistik yang dituangkan dalam website yang akan dibuat. Pendekatan 

artistik merupakan suatu pendekatan komunikasi dengan melalui daya tarik seni 

serta menampilkan visual yang menarik perhatian dengan tetap memperhatikan 

landasan-landasan teori yang ada. Pesan yang ingin disampaikan dalam promosi 

PT. Musikita Record melalui website dan animasi ini adalah memberikan 

pandangan bahwa Musikita Record merupakan sebuah industri rekaman yang 

modern dan mengikuti perkembangan dan kemauan anak muda jaman sekarang. 

Visualisasi yang akan digunakan meliputi garis, ilustrasi, warna dan 

tipografi namun dengan komposisi yang pas dan tidak berlebihan sehingga 

terkesan dinamis, modern, dan elegan. Media utama yang dipilih adalah website 

karena Musikita Record ingin menunjukkan secara global kepada masyarakat 

Indonesia pada umumnya bahwa PT. Musikita Record merupakan sebuah industri 

rekaman yang bisa dimasukkan sebagai industri rekaman skala nasional. 

Bentuk pesan yang akan digunakan dalam promosi ini ada 2 yaitu : 

1. Pesan Verbal 

Terdiri dari judul (headline) yang merupakan keutamaan dari iklan 

yang ingin disampaikan berupa kalimat persuasive atau ajakan, teks 

(bodycopy) yang jelas dan tidak bertele-tele sehingga dapat mudah dimengerti 

oleh calon konsumen, dan slogan. 

2. Pesan Non-Verbal 

Merupakan pendukung dari pesan, antara lain Ilustrasi yang berfungsi 

untuk memperjelas atau menerangkan teks atau pesan sekaligus sebagai 

penghias serta daya tarik, tipografi yang sesuai dengan tema, suasana, sifat 
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pesan yang akan disampaikan, warna yang menimbulkan  kesan unik dan enak 

dipandang. Serta layout yang akan menciptakan daya persuasi yang baik. 

 

C. Standar Visual 

Media promosi merupakan suatu cara mengkomunikasikan pesan melalui 

suatu media untuk mencapai tujuan tertentu dan mencapai tujuan yang diinginkan 

oleh pemberi pesan. Oleh karena itu dalam menyusun suatu pesan haruslah 

dipertimbangkan elemen-elemen pembentuk pesan dalam penyusunan pesan 

tersebut sehingga dapat mudah diterima dan dimengerti oleh penerima. 

Di dalam kegiatan komunikasi periklanan di Musikita Record media 

komunikasi visual yang menggunakan standart penggunaan : 

1. Logo / Merk 

Logo adalah tanda pengenal yang tetap dari perusahaan atau institusi 

atau sebuah produk, yang dibuat secara singkat, sederhana dan komunikatif 

menggunakan huruf dan gambar. (Pujiriyanto, 2005, h.40) 

Dalam membuat logo umumnya digunakan suatu kata, huruf, ataupun 

objek agar mudah dibaca dan diingat oleh masyarakat. Logo dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu logo dengan huruf (logotype) dan logo dengan gambar 

(logogram). Logo sangat efektif untuk mempromosikan produk atau jasa 

perusahaan untuk melengkapi identitas dan memberikan jaminan bagi pihak-

pihak yang telah mengenal perusahaan. 

Menurut David E. Carter, pakar corporate identity, pertimbangan-

pertimbangan tentang logo yang baik itu harus mencakup beberapa hal sebagai 

berikut : 
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a. Original dan Destinctive, atau memiliki nilai kekhasan, kieunikan, dan 

daya pembeda yang jelas. 

b. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun 

diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda. 

c. Simple atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan 

dimengerti dalam waktu yang relatif singkat. 

d. Memorable, atau cukup mudah untuk diingat, karena keunikannya, bahkan 

dalam kurun waktu yang relatif lama. 

e. Easily assosiated with the company, di mana logo yang baik akan mudah 

dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu 

perusahaan atau organisasi. (Kusriyanto, 2007, h.234) 

Logo sendiri digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu : 

a. Sebagai identitas yang bermanfaat dan membedakan suatu perusahaan 

dengan produk pesaingnya. 

b. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk. 

c. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan atau jaminan 

kualitas kepada konsumen atau pengguna jasa. 

d. Untuk mengendalikan pasar. 

Logo Musikita Record :  
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2. Slogan 

Merupakan kalimat singkat yang ditemukan perusahaan yang 

merupakan inti dari nilai jual jasa yang ditempatkan pada benak konsumen 

jasa. Slogan yang digunakan adalah “gapai Impianmu dengan Musik”. 

3. Ilustrasi 

Rancangan promosi ini menggunakan ilustrasi yang berupa gambar-

gambar peralatan studio rekaman dan perlengkapan-perlengkapan lainnya 

yang bersifat profesional dan modern serta dinamis. Dapat juga menggunakan 

ilustrasi-ilustrasi alat-alat musik dan juga grafis vektor orang rekaman. 

4. Tipografi 

Tipografi yang baik harus mengarah pada keterbacaan dan kemenarikan 

serta desain huruf tertentu dapat menciptakan gaya (style) dam karakter atau 

menjadi karakteristik subjek yang diiklankan. (Frank Jefkins, 1996:248) 

Pemilihan dan penggunaan jenis huruf  untuk desain web dan desain 

promosi PT. Musikita Record ini disesuaikan dengan tema dan kondisi sifat isi 

pesan. Maka perencanaan tipografinya harus mempertimbangkan karakteristik 

huruf yang menarik perhatian, mudah dibaca dan diingat serta tidak tenggelam 

di antara ilustrasi. Namun khusus untuk media situs web, tipografi yang 

digunakan harus lebih diformalkan atau harus menggunakan tipografi standar 

windows supaya teks yang tampil di monitor tetap dapat terlihat di semua 

browser dan komputer di seluruh dunia. Sedangkan pertimbangan lain adalah 

keindahan serta keterbacaan yagn tidak selalu ditentukan oleh kaidah baku. 

Sifat yang dimiliki oleh tipografi yang digunakan oleh PT. Musikita 

Record dalam perancangan promosi media web ini adalah : 
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a. Berkesan simpel namun tetap berkesan dinamis dan modern. 

b. Pemakaian dalam suatu komposisi desain harus selaras dan seimbang 

dengan elemen-elemen lain yang ada, dan didukung dengan pemilihan 

warna yang tepat. 

c. Tipografi mudah dibaca tanpa keluar dari unsur yang ada. 

d. Untuk media luar ruang. Tipografi yang digunakan harus mudah dibaca 

dalam sekilas. 

Tipografi yang akan digunakan yaitu : 

a. Hobo Std Medium 

Alasan penggunaan tipografi ini adalah : 

1. Bentuk huruf yang mudah dibaca. 

2. Memiliki kesan yang fleksibel atau lentur karena masing-masing huruf 

berbentuk lengkungan-lengkungan. 

3. Merupakan jenis huruf dekoratif sehingga sangat cocok digunakan 

untuk tagline. 

4. Bersifat elegan dan dinamis sesuai dengan fungsinya sebagai huruf 

dekorasi. 

b. Arial 
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Alasan penggunaan tipografi ini adalah : 

1. Dapat digunakan untuk penulisan isi artikel dalam web. 

2. Bentuk huruf yang sangat mudah dibaca. 

3. Mencerminkan karakter yang kuat, tegas dan keras. 

4. Memiliki kesan elegan. 

5. Merupakan huruf standar Windows ada umumnya sehingga sangat 

cocok digunakan pada media web. 

c. Myriad 

Alasan penggunaan tipografi ini adalah : 

1. Keterbacaan yang jelas. 

2. Bentuk huruf yang proporsional sehingga memudahkan dalam 

membaca. 

3. Memiliki kesan yang simpel karena huruf saling terpisah dengan jelas. 

5. Media Web 

Tampilan pada suatu halaman web sangat mempengaruhi kualitas dan 

citra yang berusaha dihadirkan perusahaan di benak konsumen. Tampilan 

pada suatu halaman web juga harus menarik dan selaras dengan desain yang 

bagus sehingga dapat menarik banyak orang untuk selalu mengunjungi 

website tersebut. Selain itu, content dari sebuah website harus selalu up-to-

date sehingga masyarakat selalu dapat mengetahui info terbaru yang ingin 

disampaikan oleh PT. Musikita Record. 
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6. Warna 

Secara visual, warna memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi 

citra orang yang melihatnya. Masing-masing warna mampu memberikan 

respons secara psikologis. (Kusrianto, 2007, h.47) 

Warna adalah bagaimana kita merasakan cahaya. Cahaya mungkin 

memantulkan, mengirimkan, diffracted, atau memancarkan. (Suyanto, 2007, h. 

19) 

Warna dapat menimbulkan pengaruh tertentu terhadap sense atau 

perasaan, maka harus disesuaikan dengan tujuan, tema dan latar belakang 

sasaran. Perencanaan warna mencerminkan karakter produk dan mendukung 

image produk. Untuk itu pertimbangan warna yang akan digunakan sebagai 

berikut : 

a. Warna harus mencerminkan karakteristik produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

b. Warna harus mampu menjadi daya tarik utama dalam satu promosi desain. 

c. Warna harus mendukung penampilan media promosi dalam penyajiannya 

d. Warna yang digunakan harus mencerminkan identitas sebagai sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang musik. 

e. Warna pada media harus dapat menarik perhatian bagi semua orang yang 

melihatnya. 

Pemilihan warna yang baik akan menimbulkan kesan dan iklan yang 

lebih menarik. Warna yang digunakan dalam promosi Musikita Record 

melalui website dan animasi ini adalah warna yang menimbulkan kesan 

modern sekaligus elegan dan dinamis. Warna yang digunakan adalah : 
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Black (C:0 , M:0, Y:0, K:100) 

Warna hitam melambangkan keanggunan, kemewahan, 

elegan, kecanggihan, kemakmuran, dan kekokohan. 

 

Red (C:0, M:100, Y:100, K:0) 

Warna merah melambangkan energi, tenaga, hasrat, 

keberanian, kemerdekaan. 

 

Orange (C:0, M:50, Y:100, K:0) 

Warna oranye melambangkan sesuatu yang bersifat 

mengesankan. Warna yang cerah sangat cocok untuk 

menggambarkan “kenakalan” kreatifitas anak muda. 

7. Layout 

Layout adalah proses penataan dan pengaturan teks atau grafik pada 

halaman. Penyusunan semua elemen kreatif ini berfungsi untuk membantu 

pembaca dalam memahami informasi dalam sebuah iklan. Dalam menyusun 

layout harus memperhatikan karakter produk dari perusahaan, media yang 

akan digunakan beserta sasaran yang akan dituju. 

Layout yang digunakan berbeda untuk media cetak dan untuk media 

elektronik semacam website.  

Layout yang digunakan di dalam menyusun sebuah media cetak yaitu : 

a. Mondrian Layout 

Penyajian iklan cetak yang mengacu pada bentuk-bentuk 

square/landscape/portrait. Masing-masing bidangnya sejajar dengan 

bidang penyajian sertamemuat gambar/copy yang saling berpadu sehingga 

membentuk suatu komposisi yang konseptual. 
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b. Multipanel Layout 

Satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa tema visual dalam 

bentuk yang sama (square/double square) semuanya. 

c. Picture Window Layout 

Tata letak produk yang diiklankan ditampilkan secara close-up. 

Biasa dalam benuk produknya atau menggunakan model (public figure). 

d. Silhouette Layout 

Sajian iklan berupa gambar ilustrasi atau teknik fotografi yang 

menonjolkan bayangan. Penyajian dapat berupa text-rap atau warna spot 

colour yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar seadanya 

dengan teknik fotografi. 

e. Angular layout 

Penyajian iklan dengan susunan elemen visual yang biasanya 

membentuk sudut kemiringan antara 40-70 derajat. Hal ini dapat dibentuk 

dalam pembagian bidangnya maupun arah gambar yang diatur dengan 

kemiringan diagonal. 

f. Informal Balance Layout 

Tata letak iklan yang penampilan elemen visualnya merupakan 

suatu perbandingan yang tidak seimbang. 

Sedangkan layout yang digunakan dalam suatu website adalah : 

a. Liquid Design 

Merupakan layout desain yang menyesuaikan dengan resolusi dan 

keadaan browser. Liquid design dibuat menggunakan satuan yang fleksibel 

(%) agar menyesuaikan dengan ukuran resolusi monitor dan browser. 
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b. Ice Design 

Merupakan situs dengan layout yang tidak berubah, yaitu 

menggunakan satuan pasti, seperti pixel, sehingga tidak terpengaruh oleh 

ukuran resolusi monitor dan browser. 

c. Jelly Design 

Merupakan kombinasi penggunaan satuan persen dan pixel. 

Biasaya Jelly Design menggunakan persentase untuk bagian tengah atau 

konten situs dan penyesuaian penggunaan image ke resolusi monitor dan 

browser hanya pada bagian tertentu saja. 

  

D. Pemilihan Media 

Website merupakan media yang dipilih dalam promosi utama PT. Musikita 

Record ini. Ini dilakukan karena PT. Musiita Record ingin menanamkan dalam 

benak calon konsumen bahwa Musikita Record merupakan perusahaan yang 

mengutamakan tampilan yang dinamis, elegan, modern, dan elite serta berkelas. 

Walau dengan media ini terkesan lebih mahal, namun dengan begitu banyaknya 

pengguna internet saat ini, dirasakan bahwa media website dapat menjadi media 

yang paling tepat di era globalisasi ini, meningat informasi yang ada di dalam 

sebuah website dapat di akses oleh setiap orang di belahan dunia manapun. 

Namun demikian di sampiang menggunakan media elektronik seperti di atas, 

media-media cetak lainnya tetap digunakan sebagai media pendukung media di 

atas. 
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Media elektronik yang dipilih sebagai media primer adalah : 

1. Website 

Dipilih dengan alasan karena Musikita Record ingin menyampaikan 

kepada calon konsumen bahwa Musikita Record merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang multimedia yang menyasar pada 

konsumen artis-artis band muda. Media ini dipilih sebagai media utama karena 

sekarang ini sudah banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan akses 

internet gratis, sehingga sangat disayangkan apabila Musikita Record yang 

memiliki target market band-band muda tidak memiliki sebuah website 

sebagai media periklanannya. 

Secara keseluruhan, website PT. Musikita menggunakan warna merah 

dan orange yang melambangkan api sebagai simbol semangat anak muda 

yang berkobar-kobar. Pada bagian header berisi ilustrasi-ilustrasi yang 

menggambarkan dan menunjukkan bahwa PT. Musikita adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang industri musik dan hiburan. Ilustasi 

tersebut berupa speaker system, CD piringan hitam, ilustrasi anak muda dan 

juga ilustrasi api sebagai simbol semangat anak muda. 

Dalam pembuatan website PT. Musikita Record digunakan layout 

sebagai berikut : 
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a. Header frame 

Pada bagian header atau kepala web ini berfungsi sebagai identitas 

dari sebuah website. Pada bagian ini dapat diisikan logo, tag line, dan gafis 

pengikat. Di dalam perancangan website PT. Musikita ini digunakan 

ilustrasi yang berhubungan dengan musik seperti kepingan piringan hitam 

dan speaker system, ilustrasi api yang menggambarkan jiwa anak muda 

yang bersemangat bagaikan api yang membara, dan juga ilustrasi anak 

muda yang sedang memakai sebuah headphone sehingga menggambarkan 

bahwa target market dari PT. Musikita sendiri adalah anak-anak muda. 
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b. Content frame berisi dari tombol-tombol navigasi yang menghubungkan 

halaman-halaman web yang satu dengan yang lain. Tombol navigasi dari 

website PT. Musikita ini adalah : 

1. Home 

Tombol navigasi yang merujuk ke halaman utam website yang 

berisi tentang sesuatu yang update dari PT. Musikita Record, baik itu 

artis, event, atau apapun.  

2. Profil 

Tombol navigasi yang merujuk ke halaman profil Musikita yang 

berisi tentang PT. Musikita Record. 

3. Merchant 

Tombol navigasi yang merujuk ke halaman merchant Musikita. 

Halaman ini berisi tentang merchant-merchant yang bergabung dengan 

PT. Musikita Record disertai dengan alamat, nomor kontak, dan diskon 

yang diberikan dari masing-masing merchant.  

4. Tempat Singgah 

Tombol navigasi yang merujuk ke halaman tempat singgah 

musikita fans club yang berisi informasi tentang bagaimana menjadi 

tempat singgah musikita fans club. 

5. Apresiasi Peluang 

Tombol navigasi yang merujuk ke halaman Apresiasi Peluang 

yang berisi tentang sistem multilevel marketing PT. Musikita Record. 
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6. Download 

Tombol navigasi yang merujuk ke halaman Download yang 

berisi link-link download sampel musik atau klip yang diproduksi oleh 

PT. Musikita Record. 

7. Kontak 

Tombol navigasi yang merujuk ke halaman kontak yang berisi 

tentang kontak yang tersedia untuk menghubungi PT. Musikita Record. 

c. Adv frame berisi iklan-iklan atau sponsor yang membantu pengembangan 

sebuah website. Selain itu juga dapat diisi dengan item-item tambahan 

yang dapat mempercantik sebuah website, antara lain kalender, penunjuk 

waktu, ataupun hit counter. Pada perancangan website ini, frame iklan 

diisi oleh merchant-merchant  Musikita. 

d. Main frame berisi tentang content atau isi dari tiap-tiap halaman web yang 

tampil. 

e. Footer frame berisi copyright dan tahun terbit dari sebuah website. 

2. Animasi Website 

Animasi website ini dipergunakan selain untuk memperindah sebuah 

website namun juga tidak meninggalkan kesan elegan yang diberikan sebuah 

situs agar nampak lebih profesional. 

Media cetak yang dipilih sebagai media sekunder adalah : 

1. Poster Indoor 

Digunakan selain untuk memperkenalkan dan meyakinkan nama 

perusahaan juga digunakan untuk menghias ruangan perusahaan. Media ini 

dipasang di dalam ruangan PT. Musikita Record. 
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2. Brosur 

Merupakan media promosi yang dapat memberikan banyak informasi 

perusahaan kepada calon konsumen, dan mudah dalam penyebarannya. 

3. Name Board 

Name Board berfungsi sebagai penegas keberadaan gedung PT. 

Musikita Record yang menginformasikan kepada masyarakat keberadaan PT. 

Musikita Record.  

4. Stiker 

Stiker merupakan media promosi yang sangat sederhana namun dapat 

menjangkau di berbagai tempat. Stiker juga disukai oleh anak-anak muda 

sehingga peran sebagai media promosi dapat terrealisasi dengan baik. 

5. Stationary Kit 

Merupakan perlengkapan penunjang kegiatan kantor yang sekaligus 

sebagai media promosi identitas PT. Musikita Record. 

6. T-shirt 

Media promosi ini sangat fleksibel, dapat dibawa kemana-mana. Selain 

sebagai penutup tubuh, t-shirt juga berfungsi sebagai media promosi berjalan 

sehingga cakupan promosinya juga dapat menjangkau kemana saja. 

7. Spanduk 

Spanduk merupakan media yang sangat efektif dalam beriklan, karena 

di Solo ini sudah banyak sekali disediakan tempat-tempat untuk memasang 

spanduk legal. Spanduk ini dipasang di tempat-tempat strategis yang berada di 

pusat keramaian dengan pesan yang singkat namun jelas sehingga dapat 

mempermudah target market yang membacanya. 
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8. Banner 

Banner merupakan media promosi yang dipasang di dalam gedung PT. 

Musikita sendiri. 

 

E. Media Placement 

Penempatan media merupakan hal yang sangat penting dan perlu 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil akhir dari promosi yang dilakukan. 

Media placement merupakan pemilihan lokasi penempatan media promosi agar 

tujuan informasi dapat tersampaikan dengan tepat dan efektif. Pemilihan media 

placement yang tidak tepat akan mengakibatkan salah persepsi masyarakat dan 

akan menjatuhkan nama perusahaan dn produk yang ditawarkan. Adapun 

penempatan media yang dipilih adalah sebagai berikut : 

1. Website 

Penempatan website yang sudah jadi dengan menyewa sebuah Web 

Hosting. Namun karena PT. Musikita Record sudah mendapatkan sarana Web 

Hosting gratis, maka ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin. 

2. Animasi website 

Animasi website digunakan sebagai penghias website sehingga website 

dapat terlihat lebih segar dan dinamis dalam desain. Animasi diletakkan selain 

sebagai penghias di dalam sebuah website, juga diletakkan di halaman muka 

website sebagai opening atau pengantar sebelum audiens melihat isi website. 

3. Poster Indoor 

Poster di tempelkan di ruang kerja PT. Musikita Record, sebagai 

penghias ruangan dan juga sebagai identitas PT. Musikita Record sendiri. 
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4. Brosur 

Brosur disebarkan ke seluruh merchant-merchant Musikita Record 

sendiri. Selain itu brosur juga disebarkan ke beberapa studio musik yang ada 

di kota Solo khususnya. Brosur juga disebarkan ke beberapa tempat yang 

merupakan tempat keramaian anak-anak muda dan juga anak-anak band pada 

khususnya. 

5. Name Board 

Name board dipasang di depan gedung PT. Musikita Record sebagai 

petunjuk identitas perusahaan dan sebagai tanda keberadaan PT. Musikita 

Record.  

6. Stiker 

Stiker selain dibagikan kepada artis-artis PT. Musikita Record sendiri 

juga diberikan kepada karyawan-karyawannya. Stiker ini bersifat fleksibel dan 

dapat ditempel di mana saja sebagai media promosi. 

7. Stationary Kit 

Stationary kit dipakai dalam hal surat-menyurat yang dilakukan oleh 

perusahaan kepada klien-klien dan rekan-rekan kerja. 

8. T-shirt 

T-shirt diberikan kepada artis-artis band yang telah menggunakan jasa 

PT. Musikita sebagai merchandise dan juga beberapa dibagikan gratis saat ada 

event yang diselenggarakan. 

9. Spanduk 

Spanduk dipasang di beberapa tempat pasang spanduk yang strategis , 

antara lain : 
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a. Pertigaan Pucangsawit, Solo 

b. Perempatan Panggung, Solo 

c. Pertigaan Tipes, Solo 

d. Manahan, Solo 

10. Banner 

Banner di pasang di kantor sebagai pengisi ruangan sekaligus 

menunjukkan identitas PT. Musikita Record di dalam ruangan kantornya. 

 

F. Prediksi Biaya 

Dalam pembuatan website dan media promosi pendukung PT. Musikita 

Record ini tidak lepas dari biaya yang akan dikeluarkan demi keberhasilan 

promosi PT. Musikita Record menggunakan media web ini. Perhitungan dan 

perencanaan biaya produksi sangat penting untuk mengetahui anggaran yang akan 

dikeluarkan untuk merancang sebuah promosi menggunakan website ini. 

Perancangan biaya juga dapat digunakan agar anggaran tidak membengkak dan 

melenceng dari perencanaan yang sudah dibuat. 

Prediksi biaya yang digunakan dalam pembuatan website dan promosi PT. 

Musikita Record ini adalah  sebagai berikut : 
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Tabel Estimasi Biaya : 

Media Ukuran Jumlah Biaya (Rp) 

Desain Web - 1 buah 1.500.000 

Web Hosting - 1 buah 500.000 

Poster Indoor A3 (29,7 x 42 cm) 1 rim 600.000 

Brosur 22 cm x 20 cm 1 rim 600.000 

Name Board 100 x 50 cm 1 buah 1.000.000 

Sticker 8 x 5.5 & 7 x 8 cm 1000 pcs 500.000 

T-Shirt All size 30 buah 750.000 

Letterhead (kop surat) A4 (21 x 29,7 cm) 1 rim 250.000 

Envelope (amplop) 10,5 x 24 cm 1 rim 150.000 

Business Card (kartu nama) 5.5 x 8.8 cm 1 rim 200.000 

Member Card 5.5 x 8.5 cm 100 exp 450.000 

Spanduk 1 x 5 m 5 buah 5.000.000 

X – banner 60 x 160 cm 2 buah 220.000 

  Jumlah 11.720.000 
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BAB VI 

VISUALISASI KARYA 

 

 

A. Penjelasan Karya 

1. Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Bahan : Art paper 150 gram 

Ukuran : A3 (29,7 cm x 42 cm) 

Bentuk Desain : Vertikal 

Tipografi : Hobo Std Medium, Myriad 

Ilustrasi : Logo, slogan, grafis pengikat 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Cetak Offset 
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2. Brosur 

 

 

 

 

 

 

 

Depan Belakang 

 

Media Bahan : Art Paper 100 gram 

Ukuran : 22 cm x 20 cm 

Bentuk Desain : Vertikal 

Tipografi : Hobo Std Medium, Myriad Pro, Myriad 

Ilustrasi : Logo, slogan, grafis pengikat, content text 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Cetak Offset 
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3. Name board 

 

 

 

 

 

 

 

Media Bahan : Fiberglass 

Ukuran : 150 cm x 90 cm 

Bentuk Desain : Horizontal 

Tipografi : Myriad Pro, Myriad 

Ilustrasi : Logo, slogan, grafis pengikat, content text 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Advertising Agency 
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4. Stiker 

 

 

 

 

 

 

 

Media Bahan : Glossy Sticker Paper 

Ukuran : 8 cm x 5.5 cm dan 7 cm x 8 cm 

Bentuk Desain : Sesuai bentuk desain 

Tipografi : Myriad Pro 

Ilustrasi : Logo, grafis pengikat 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Digital Printing 
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5. Amplop Surat 

 

 

 

 

 

 

 

Media Bahan : Art paper 100 gram 

Ukuran : 20 cm x 10.5 cm 

Bentuk Desain : Horizontal 

Tipografi : Myriad 

Ilustrasi : Logo, grafis pengikat 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Print output 
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6. Kop Surat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Bahan : Inkjet Paper 120 gsm 

Ukuran : A4 (21 cm x 29.7 cm) 

Bentuk Desain : Vertikal  

Tipografi : Myriad 

Ilustrasi : Logo, grafis pengikat 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Print output 
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7. Kartu Nama 

 

 

 

 

 

 

 

Media Bahan : Art Carton 210 gram 

Ukuran : 8.5 cm x 5.5 cm 

Bentuk Desain : Horizontal 

Tipografi : Myriad Pro, Myriad 

Ilustrasi : Logo, grafis pengikat 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Print output 
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8. Member Card 

 

 

 

 

 

 

 

                     Depan         Belakang 

 

Media Bahan : Mika 

Ukuran : 8.5 cm x 5.5 cm 

Bentuk Desain : Horizontal 

Tipografi : Myriad Pro, Myriad 

Ilustrasi : Logo, grafis pengikat 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Cetak offset 
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9. T-Shirt 

 

 

 

 

 

 

 

Depan        Belakang 

 

Media Bahan : Cotton Combat 

Ukuran : All Size 

Bentuk Desain : Vertikal 

Tipografi : Myriad 

Ilustrasi : Logo, grafis pengikat 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Cetak Sablon 
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10. Spanduk 

 

 

 

 

 

 

Media Bahan : MMT 260 gram 

Ukuran : 500 cm x 115 cm 

Bentuk Desain : Horizontal 

Tipografi : Hobo Std Medium, Myriad Pro, Myriad 

Ilustrasi : Logo, slogan, grafis pengikat, content text 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Digital Print 
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11. X-banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Bahan : Photo Paper 

Ukuran : 60 cm x 160 cm 

Bentuk Desain : Vertikal 

Tipografi : Hobo Std Medium, Myriad Pro, Myriad 

Ilustrasi : Logo, slogan, grafis pengikat, content text 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3 

Realisasi : Digital Print 
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12. Website 

 

 

 

 

 

 

Media Bahan : Internet 

Ukuran : Lebar 800 pixels dengan tinggi relatif 

Bentuk Desain : Vertikal 

Tipografi : Hobo Std Medium, Arial 

Ilustrasi : Logo, slogan, grafis pengikat, content text 

Visualisasi Desain : Adobe Illustrator CS3, Adobe Flash CS3 

   Adobe Dreamweaver CS3 

Realisasi : Upload Internet Hosting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



81 

 

 

 

   Screenshot Opening Website 

  
frame 1 

 

 

frame 15 

  
frame 20 

 

 

frame 25 

  
frame 30 

 

 

frame 33 

  
frame 40 

 

 

frame 55 

  
frame 165 frame 200 
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Screenshot Website 

 

index.html 

 

 

 

home.html 
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profil.html 

 

 

 

merchant.html 
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singgah.html 

 

 

 

apresiasi.html 
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download.html 

 

 

 

kontak.html 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari konsep perancangan yang telah dibuat penulis menyimpulkan bahwa 

perancangan promosi dengan menggunkan website sangat diperlukan untuk 

membentuk dan memperkenalkan identitas dari objek yang memiliki ciri khas 

tersendiri kepada khalayak ramai yang kebanyakan adalah anak muda. 

Perancangan promosi yang dibuat ini bertujuan untuk membuat orang mudah 

mengingat dan lebih mengetahui keberadaan PT. Musikita Record. Selain itu 

bentuk desain, layout, ilustrasi maupun teks juga merupakan faktor yang sangat 

vital untuk menarik perhatian dan ketertarikan audiens terhadap suatu produk 

yang dipromosikan. 

 

B. Saran 

- Perlu adanya perancangan website yang tepat agar agar audiens tertarik dan 

tujuan dari promosi dapat tercapai. 

- Perlu adanya perancangan promosi yang tepat untuk memperkenalkan produk 

kepada audiens agar hasilnya maksimal. 

- Perlu adanya perencanaan dalam menentukan media placement seperti x-

banner, spanduk, poster, serta material promosi yang lain agar promosi yang 

dilakukan dapat efektif. 
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