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Media promosi putra mas sebagai pengrajin shuttlecock 

melalui desain komunikasi visual 

 
Disusun Oleh : 

Ratih Febriana P.N

C.9603024 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Olah raga adalah salah satu aktivitas yang dapat membuat tubuh kita bugar 

dan sehat. Selain membuat tubuh kita terasa bugar dan sehat, dengan berolah raga 

juga dapat menghilangkan kejenuhan atau juga dapat menghilangkan stres karena 

akibat banyaknya permasalahan hidup ataupun stres di tempat kerja. 

Namun disaat sekarang ini orang-orang enggan melakukan olah raga, oleh 

karena sebagaian orang mengangap olah raga itu mahal atau ada yang mempunyai 

alasan karena padatnya aktifitas sehari - hari. Anggapan orang yang demikian 

belum tentu benar, karena pada abad modren seperti sekarang  ini banyak orang 

menggemari olah raga yang tidak begitu mahal, namun dapat menambah 

kebugaran tubuh kita terlebih lagi tidak menyita banyak waktu, misalnya olah 

raga bulu tangkis, sepak bola, joging, berenang dan masih banyak lagi. Tetapi kali 

ini penulis mengambil contoh olah raga bulu tangkis, karena terbukti olah raga 
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bulu tangkis bukanlah olah raga yang mahal. Bulu tangkis sangat digemari 

masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bukan hanya itu olah raga 

bulu tangkis juga banyak digemari masyarakat lapisan kelas bawah sampai lapisan 

masyarakat kelas atas semua dapat melakukan olah raga bulu tangkis. 

Dilihat dari banyaknya peluang usaha yang menjajikan dibidang bulu 

tangkis, ada sebagian di daerah kota Solo ini penduduknya sebagian besar 

menjalankan usaha menjadi pengrajin Shuttlecock. Salah satunya yang 

menjalankan usaha ini yaitu keluarga Bapak Madyo Hardjono yang perusahannya 

diberi nama Putra Mas yang sampai sekarang ini usahanya terus berkembang 

dalam membuat kerajinan Shuttlecock. Putra Mas berdiri pada tahun 1963, Putra 

Mas tepatnya berada di Jl. Pangeran Wijil I No. 5A Tipes Surakarta. Putra Mas 

memasok produk-produk hasil industrinya tidak hanya di kota Solo saja namun 

juga di luar kota Solo. Dahulu pemilik perusahaan mempromosikan hasil 

produksinya dengan sebatas dari mulut ke mulut saja. Oleh karena itu guna 

menunjang sarana promosi yang lebih tepat, efisien dan bervariasi sesuai dengan 

karakteristik produk dan segmentasi pasar yang dituju, penulis memilih Desain 

Komunikasi Visual sebagai sarana promosi Putra Mas sebagai pengrajin 

shuttlecock agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat Kota Solo pada khususnya 

dan masyarakat diluar Kota Solo pada umumnya.  

 

B. Rumusan Masalah 
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Dengan melihat uraian di atas yang mana diperlukan untuk suatu strategi 

promosi untuk meningkatkan daya tarik masyarakat dan meningkatkan image dari 

Putra Mas, maka didapatkan pokok-pokok masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menciptakan strategi promosi supaya Putra Mas dapat lebih 

dikenal ke masyarakat luas? 

2. Bagaimana menciptakan media promosi yang kreatif, komunikatif dan efisien 

akan keunggulan produk dari Putra Mas? 

3. Bagaimana menciptakan image dari Putra Mas sebagai industri shuttlecock?

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari promosi ini adalah : 

1. Memberi informasi untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan 

oleh Putra Mas kepada pelanggan baru. 

2. Memberi informasi dengan menggunakan media promosi yang tepat dan 

efisien akan keunggulan produk-produk yang dihasilkan dari Putra Mas. 

3. Meningkatkan image dari Putra Mas sebagai salah satu penghasil kerajinan 

Shuttlecock.
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BAB II 

IDENTIFIKASI DATA 

 

A. Data Produk 

Sebagai industri kecil penghasil kerjainan shuttlecock, Putra Mas 

memproduksi beraneka ragam jenis merek shuttlecock dan harga yang ditawarkan 

sangat bervariasi. Hal ini untuk memenuhi selera konsumen agar konsumen dapat 

memilih jenis shuttlecock sesuai dengan keinginan dan dapat memilih harga yang 

sesuai dengan kemampuan masing – masing konsumen. 

Berbagai jenis produk yang dihasilkan Putra Mas sangat banyak ragam 

jenisnya, yaitu jenis merek Sampurna dan jenis merek Kijang. Namun kedua jenis 

merek tersebut masih dibagi lagi sesuai dengan tingkat kualitas dan harga yang 

ditawarkan sesuai dengan kualitas barang. 
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Jenis merek Sampurna dibagi menjadi 4jenis merek sesuai dengan 

kualitas, dari kualitas nomor satu sampai dengan kualitas nomor empat dan harga 

yang ditawarkan kepada konsumen sangat beragam sesuai dengan tingkat kualitas 

merek Sampurna. 

Jenis - jenis merek Sampurna adalah : 

- Sampurna Coklat. 

Sampurna Coklat memiliki kualitas nomor satu, tetapi walaupun 

memiliki kualitas nomor satu harga yang ditawarkan kepada konsumen 

masih dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

- Sampurna Putih. 

Sampurna Putih memiliki kualitas nomor dua, dan harga yang 

ditawarkan kepada konsumen masih dapat terjangkau, dan harga 

tersebut dibawah harga  Sampurna Coklat. 

- Sampurna Merah. 

Sampurna Merah memiliki kualitas nomor tiga dan harga yang 

ditawarkan kepada konsumen dibawah harga kualitas nomor dua. 

- Sampurna Kuning. 

Sampurna Kuning memiliki kualitas nomor empat dan harga yang 

ditawarkan kepada konsumen dibawah harga kualitas nomor tiga. 

Untuk jenis merek Kijang dibagi menjadi 3 jenis merek sesuai dangan 

kualitas. Dari kualitas nomor satu sampai dengan kualitas nomor tiga harga yang 

ditawarkan kepada konsumen lebih rendah dari merek Sampurna. Namun setiap 

merek Kijang memiliki kuallitas dan harga yang berbeda – beda. 

Jenis – jenis merek Kijang adalah : 
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- Kijang Coklat. 

Kijang Coklat memiliki kualitas nomor satu, tetapi harga yang 

ditawarkan kepada konsumen sangan terjangkau oleh lapisan 

masyarakat. 

- Kijang Merah. 

Kijang Merah memiliki kualitas nomor dua, harga yang ditawarkan 

kepada konsumen dibawah harga yang berkualitas nomor satu. 

- Kijang Hijau. 

Kijang Hijau memiliki kualitas nomor tiga dan harga yang ditawarkan 

kepada konsumen sangat signifikan. 

B. Target Sasaran 

Dari berbagai macam bentuk media promosi yang dibuat, diusahakan agar 

sampai dan mengena kepada sasaran konsumen, yang meliputi target market dan 

target audience. 

1. Target Market 

Sasaran dari Putra Mas meliputi beberapa macam, Jika dilihat dari Segmen 

Geografi, Demografi, dan Segmen Psikografi adalah sebagai berikut : 

a. Segmen Geografi 

i. Primer      : Masyarakat Kota Solo 

ii. Sekunder  : Masyarakat diluar Kota Solo. 

b. Segmen Demografi 

i. Umur             :  7 tahun ke atas  

ii. Jenis kelamin : Laki-laki dan Perempuan 
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iii. Agama           : Semua agama dan Kepercayaan 

iv. Kelas Sosial   : Semua jenis lapisan social masyarakat. 

c. Segmen Psikografi : 

i. Masyarakat yang emnggemari olah raga, khususnya olah raga bulu 

tangkis. 

2. Target Audience 

Target audience dalam kegiatan promosi Putra Mas 

mencakup  

Masyarakata Kota Solo pada khususnya dan tentunya masyarakat di luar 

kota Solo pada umumnya. Sasaran promosi dengan tujuan mendorong 

mereka untuk mencoba produk yang dihasilkan Putra Mas sebagai calon 

konsumen baru hingga menjadi konsumen tetap yang menggunakan 

produk-produk dari Putra Mas. 

Setelah mengetahui uraian permasalan di atas maka diperlukan suatu media 

iklan yang dibuat untuk  kebutuhan promosi guna menunjang strategi komunikasi 

dan pemasaran yang ditentukan pada Media Lini Atas ( Above the line ) terdiri 

dari iklan – iklan yang dimuat dalam media cetak, elektronik, serta media luar 

ruang ( papan reklame,dan angkutan ).Dan juga Media Lini Bawah ( Below the 

line ) yang terdiri dari seluruh media selain media diatas seperti direc mail,

pameran, point of sale display material, agenda, gantungan kunci, atau tanda 

mata.guna menunjang strategi komunikasi dan pemasaran untuk Putra Mas maka 

diperlukan media promosi seperti: 

a. Media Lini Atas. 
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Media lini atas (above the line media) adalah  media  yang 

digunakan oleh jenis iklan yang mengharuskan pembayaran komisi kepada 

pihak-pihak tertentu, misalanya iklan majalah, Koran, tabloid, baliho dan 

sebagainya.  

Beberapa media lini atas yang dipakai dalam perancangan media 

promosi untuk Putra Mas adalah sebagai berikut : 

1) Iklan Koran 

2) Spanduk 

b. Media Lini Bawah 

Media Lini Bawah (bellow the line media). adalah media yang 

tidak mengharuskan adanya pembayaran komisi, misalnya saja : poster, 

kaos, pamplet, jam dinding dan sebagainya. Sedangkan media lini bawah 

yang dipakai untuk Putra Mas adalah : 

1) Logo 

2) Poster 

3) Leaflet 

4) Hanging Mobile 

5) Tas Kertas 

6) Banner 

7) Kaos 

c. Stationary  

Media ini merupakan media yang tidak menawarkan produk secara 

langsung, tetapi lebih menekankan pada media komunikasi untuk 
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berpromosi atau beriklan dan menguatkan atau menanamkan citra dari Putra 

Mas itu sendiri pada khalayak umum. 

Stationary merupakan media pelengkap pendukung administrasi. 

Meliputi kartu nama, amplop, kop surat, nota, dan lain-lain. 

1) Kartu nama 

1) Kertas Surat 

2) Amplop  

3) Kuitansi Pembayaran 

d. Media gift / souvenir yang meliputi : 

1) Jam dinding 

2) Kalender 

3) Sticker 

4) Gantungan kunci 

 

C. Kompetitor 

Industri kecil penghasil shuttlecock sekarang ini sudah banyak sekali 

tersebar diseluruh daerah. Misalnya saja Putra Mas yang memproduksi kerajinan 

shuttlecock. Di Solo sendiri Pengrajin shuttlecock semacam ini sudah banyak 

sekali kita jumpai, karena memang jumlahnya yang banyak, dan tersebar dimana-

mana. Misalnya saja : nama produk shuttlecock Rantai Mas dan Mojang. Dengan 

hadirnya produsen-produsen tersebut, maka persaingan yang terjadi dalam 

pemasaran hasil produksinya sangat ketat. Apalagi setiap produsen shuttlacock 
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tersebut punya strategi dan ciri khas tersendiri yang tentunya guna mendukung 

proses penjualannya. 

 

BAB III 

KONSEP PERANCANGAN 

 

A. TINJAUAN PROMOSI  DENGAN MEDIA KOMUNIKASI VISUAL 

Secara garis besar, promosi dapat diartikan sebagai upaya-upaya 

suatu perusahaan untuk mempengaruhi para calon konsumen agar mereka 

mau melakukan pembelian ditempat (immediately stimulating purchase).

Dalam promosi terjadi proses penyajian pesan-pesan yang ditujukan untuk 

membantu penjualan barang ataupun jasa. 

Adapun tujuan dari promosi adalah mempengaruhi perilaku calon 

konsumen. Daya tariknya boleh jadi tidak langsung, dan tindakan yang 

dikehendaki tidak harus segera tampak, namun alasan para pemasar untuk 

mencurahkan waktu dan biaya promosi adalah membuat agar calon 

konsumen berperilaku secara tertentu.   
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Kombinasi dari unsure-unsur promosi dikenal dengan apa yang 

disebut bauran promosi (promotion mix) yang terdiri dari empat alat utama 

yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, antara lain : 

a. Periklanan (Advertising ) 

Periklanan dapat didefinisikan sebagai komunikasi non pribadi 

melalui bermacam – macam media yang dibayar oleh suatu perusahaan 

bisnis atau organisasi nirlaba atau individu, yaitu dalam beberapa cara 

teridentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap membujuk atau 

menginformasikan anggota – anggota dari pemirsa tersebut. 

Periklanan terutama terfokus pada media massa, seperti surat 

kabar, televise, radio, dan papan iklan. Periklanan menawarkan beberapa 

keunggulan seperti : 

- Kemudahan repetisi, yang sering dibutuhkan agar secara efektif 

mengirim suatu pesan. 

- Periklanan dapat menimbulakan pengaruh baik atas cita ras umum 

perusahaan yang bersangkutan. 

Keunggulan periklanan juga diimbangi dengan beberapa 

kelemahan seperti : 

- Biaya ternyata merupakan kelemahan periklanan yang paling 

besar. 

- Periklanan tidak dapat memberikan umpan balik langsung. 

- Periklanan sulit untuk dipribadikan. 
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- Periklanan selalu memotivasi pelanggan supaya bertindak secara 

pasif yang dapat dilakukan oleh penjual pribadi. 

b. Promosi penjualan (Sales promotion) 

Promosi penjualan merupakan aktifitas yang bertindak sebagai 

perangsang langsung yang menawarkan nilai tambah untuk produk tertentu, 

kepada pihak yang menjualnya kembali, para tenaga penjual, dan para 

pelanggan. Tujuan umum dari promosi adalah meyakinkan orang supaya 

mencoba suatu produk yang ditawarkan, mendorong pelanggan agar 

memakai produk yang ada, dan menggerakkan pembelian. 

 

c. Publisitas (Publicity) 

Publisitas mempunyai tujuan utama agar publik atau masyarakat 

mengenal sesuatu atau produk, melalui media-media massa tetapi tidak 

dibayar oleh pihak sponsor.  

- Penjualan tatap muka (Personal selling) 

Penjualan pribadi adalah presentasi penyajian lisan dalam suatu 

percakapan dengan calon pembeli dengan tujuan agar melakukan suatu 

pembekalan yang nantinya supaya mau memakai produk yang ditawarkan. 

Penjualan pribadi menawarkan sejumlah keunggulan, yaitu pertama sebagai 

satu – astunya tehnik promosi yang memungkinkan umpan balik langsung 

yang segera, kedua cara ini paling efektif pada saat pelanggan ingin melihat 

langsung kerja produk tersebut, dan ketiga penjualan pribadi merupakan 

satu – satunya mudah mewawancarai pelanggan yang membeli produk 

komplek. 

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



13

Adapun kelemahan terbesar penjualan pribadi adalah factor biaya, 

dan konsisten dapat pula menjadi permasalahan karena perusahaan tida 

dapat memeastikan bahwa setiap wiraniaga mengirim pesan yang sama 

kepada pelanggan. 

 

B. Tujuan Kreatif 

1. Membentuk dan menanamkan citra kepad masyarakat 

2. Mengkomunikasikan produk Putra Mas sehingga audience mengetahui 

informasi yang diberikan. 

3. Memberikan suatu gambaran yang jelas tentang Putra Mas. 

C. Strategi Kreatif 

Istilah beberapa arti tergantungsiapa yang melihatnya bagi orang – 

oaring kreatif, strategi sering dianggap sebagai hasil terjemahan dari 

berbagai informasi mengenai produk, pasar, dan konsumen sasaran, 

kedalam suatu posisi tertentu didalam komunikasi yang kemidian dapat 

dipahami untuk maneruskan tujuan iklan. 

a. Pesan verbal 

1) Kepala berita / judul (Headline) 

Merupakan kalimat yang pertama yang dibaca oleh audiens serta 

berfungsi sebagai kalimat penarik perhatian. Headline ditulis dengan type 

berukuran lebih besar dari yang lain. Headline yang digunakan adalah 

pemilihan secara langsung dapat menimbulkan efek daya tarik yang tinggi, 

menggunakan kata – kata yang singkat, menarik, dan mudah diingat oleh 

calon konsumen produk dari Putra Mas. 
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2) Anak judul (Sub Headline) 

Sub headline (anak judul) adalah jembatan penghubung antara 

headline dengan body text. Sub headline digunakan untuk lebih 

memperjelas headline secara singkat baik fakta maupun keterangan dari isi 

pesan yang disampaikan sekaligus mengarahkan sedemikian rupa agar 

pembaca tertarik seperti apa yang tertulis/ diharapkan dalam pesan.  

Sub headline digunakan apabila kalimat dalam headline cukup panjang, 

sehingga kurang efektif. Apabila headline sudah memiliki kemampuan 

lebih untuk menarik perhatian membaca body text, maka sub headline tidak 

diperlukan lagi. 

3) Teks inti (Body copy) 

Merupakan kelanjutan dari Headline, pesan yang diterangkan 

secara lebih lengkap dengan uraian pesan yang lebih rinci tentang produk 

yang dihasilakan oleh Putra Mas, sehingga pesan ini akan menjawab 

kebutuhan informasi per calon konsumen Putra Mas. Oleh karena itu, body

copy dibuat dengan kalimat sederhana dan bahasa yang mudah dipahami, 

dan mudah diingat oleh audiens. Cukup hanya dengan satu kali atau dua 

kali baca. Audiens akan mengerti semua informasi yang disampaikan.  

4) Kalimat dasar (base line) 

Merupakan unsure lain yang biasanya ditempatkan dibagian bawah 

dari bidang keseluruhan (biasanya tercantum nama perusahaan, brand 

name, dan biasa juga slogan).  

5) Slogan (key words) 
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Merupakan inti sari dari pesan yang ingin disampaikan. Slogan 

dapat membantu untuk mengenalkan dan menanamkan citra produk pada 

benak  masyarakat. Salah satu unsure dalam keberhasilan suatu slogan 

adalah kalimat atau kata-kata yang digunakan harus komunikatif dan tidak 

bertele-tele, sehingga mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat. Slogan 

sangat dibutuhkan dalam suatu iklan. Karena dapat melekatkan suatu image 

suatu produk ataupun jasa yang diiklankan pada konsumen.  

 

b. Pesan non verbal 

1) Layout 

Layout adalah mengatur penempatan berbagai unsure komposisi, 

seperti misalnya huruf teks, garis-garis,bidang-bidang,gambar-gambar dan 

sebagainya. Layout dimulai dengan gagasan pertama dan diakhiri oleh 

selesainya pekerjaan. 

Layout adalah bentuk visual bidang hitam putih pada desain grafis 

bertujuan untuk memperoleh persuasi yang tinggi. Layout dikerjakan untuk 

memperoleh eye chatcher yang kuat serta mangenai sasaran. Oleh karena 

itu penempatan gambar dan tulisan baik mengenai sifat, ukuran tipografi 

dan ilustrasinya ditentukan oleh layout.

Perancangan layout pada materi iklan ini lebih menyesuaikan dari konsep  

dan karakter produk itu sendiri yang menggunakan gaya desain simple 

fresh, karena produknya sendiri adalah kerajinan shuttecock, sehingga 

layout yang tepat dalam perancangan promosi Putra Mas adalah Picture 
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Window tetapi tanpa meninggalkan karakteristik dari  produk itu sendiri. 

Dimana tata letak gambarnya lebih mendominasi ruangan kemudian diikuti 

elemen-elemen desain pendukung lainnya seperti headline, bodycopy, 

baseline dan lainnya. Hal ini dikarenakan kerajinan shuttlecock dari Putra 

Mas sendiri belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga perlu 

adanya strategi dan media promosi yang lebih menonjolkan desain-desain 

yang kreatif dan inovatif agar dapat lebih menarik perhatian dan minat dari 

khalayak konsumen. 

2) Ilustrasi 

Ilustrasi dalam promosi Putra Mas ini dibuat sedemikian rupa 

hingga mampu mengekspresikan kesan yang mendalam bahwa produk yang 

dihasilkan oleh Putra Mas adalah kualitas yang terbaik. Ilustrasi yang di 

gunakan yaitu meliputi foto produk – produk yang di hasilkan Putra Mas 

dan juga foto atlit – atlit bulu tangkis Idonesia yang di lengkapi dengan 

ilustrasi pendukung lainnya yang berupa ilustrasi dekoratif. 

3) Tipografi 

Tipografi disini berkaitan dengan pemilihan jenis huruf yang akan 

digunakan dalam rancangan iklan, sehingga mampu tampil menarik dan 

pesan yang disampaikan kepada konsumen dapat  mudah dipahami, 

menguatkan pesan atau gagasan melalui tipografi yang ditampilkan. 

 Huruf – huruf yang digunakan adalah : 
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Bauhaus 93  : A B C D E F G H I J K L M N O P Q

R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Cooper Black                : A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W XY 

Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Forte                            : A B C D E F G H I J K L M N O P Q

R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Lucida Calligrapy : A B C D E F G H I J K L M N O P Q

R S T UV W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Show Card Gothic      :  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

4) Warna 

Warna merupakan unsur penting dalam membuat suatu promosi, karena 

warna juga memiliki bahasa komunikasi tersendiri yang disampaikan melalui 

penglihatan (visual). Dan dengan pemilihan warna yang tepat  diharapkan dapat 

menimbulkan rangsangan terhadap emosi, sehingga dapat mempengaruhi emosi 

seseorang. Dalam hal ini warna yang cukup dominan digunakan adalah : 

- Merah                          :   Berani dan tegas. 
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- Orange yang diberi  

efek sinar kuning : Menggambarkan warna emas yang bersinar dan 

melambangkan produk tersebut memiliki kualitas 

yang baik. 

- Putih  :     Bersih. 

- Hitam :  Memberi kesan elegan. 

Dan sebagai pelengkap dan pendamping (kontras) adalah warna hitam. 

 

C : 0

M : 100

Y : 100

K : 0

C : 1

M : 41

Y : 94

K : 0

C : 0

M : 0

Y : 0

K : 0

C :2

M :23

Y :79

K : 0

C :2

M :23

Y :79

K : 0

C : 0

M : 0

Y : 0

K : 100

Desain yang diterapkan dalam promosi Putra Mas kemudian disatukan sesuai 

dengan keseimbangan, ragam, ritme, dan proposi yang sesuai. Semua itu melalui 

proses pada bagian layout. Dalam pembuatan layout harus menyatu, karena 

pemakaian jenis huruf., warna yang di distribusikan dengan sembarang dan unsure 

yang kurang profesional bisa membuat layout kacau. 

Dengan visualisasi tiap materi promosi diharapkan tidak berkesan monoton, 

maka keberagaman itu dicapai dalam pemilihan jenis bentuk, dan juga jenis huruf. 

Setelah itu keseimbangan dicapai melalui pembagian tempat untuk menata 

headline, sub headline, body copy, ilustrasi, dan maskotnya. 
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Khusus untuk promosi dengan media cetak, dimugkinkan untuk 

menimbulkan kesan gerakan sehingga mata pembaca dapat di arahkan ke seluruh 

bagian visualisasi  karya. 

Dengan cara sederhana yaitu memasukkan kalimat pertama yang dibaca 

oleh audiens serta berfungsi sebagai kalimat penarik perhatian. Namun demikian 

aliran desain secara keseluruhan diharapkan dapat meningkatkan irama yang 

nyaman. 

Layout dibuat dengan warna yang kontras, dan tidak membosankan bagi 

pembaca. Diharapkan dalam promosi ini dapat memperoleh respon secara 

langsung. Setelah itu, jarak penglihatan tergantung pada skala nada dan warna, 

dan yang berhubungan dengan jenis huruf disesuaikan dengan tiap jenis materi 

iklan. 

Semua proses diatas tetap harus ada penekanan didalamnya, karena apabila 

semua unsur ditonjolkan maka hasilnya tidak akan menampakkan penonjolannya, 

seperti bila ilustrasi dan tipografi sama kuat maka hasilnya akan berkesan hambar. 

Dari semua proses diatas maka diperlukan pengambilan gambar yang akan 

di gunakan sebagai bahan dasar pembuatan iklan. Pengambilan gambar – gambar 

pendukung iklan tersebut menggunakan kamera digital dan melalui internet. 

Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan gambar (foto) yang 

jelas meskipun setelah itu akan di edit menggunkan fasilitas software – sofeware 

grafis. 

Software grafis yang digunakan adalah : 

- Corel Draw 11 
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- Adobe photoshop 7.  

-

D. Perencanaan Media 

1. Tujuan perencanaan media 

a. Menjangkau target market yang diinginkan. 

b. Mampu menyampaikan informasi yang efektif dan efisien sehingga mudah 

diterima dan diingat oleh audience. 

c. Mengikuti perkembangan pasar untuk merebut target pasar maupun 

audience.

2. Strategi Media 

Strategi media adalah bagaimana memilih dan menentukan media yang 

tepat dalam menjangkau sasaran sehingga menunjang keberhasilan berdasarkan 

kebutuhan akan pemilihan karakteristik media informatif, kreatif, praktis dan 

efisien serta sesuai dengan produk yang dipromosikan maka media yang dipilih 

meliputi : 

a) Media Lini Atas 

1) Iklan Koran 

Merupakan media cetak yang mempunyai tujuan ingin memperkenalkan 

produk Putra Mas ke masyarakat luas khususnya di kota Solo. 

Penempatannya misal dalam Koran Solopos dibagian kolom bisnis raya, 

biasanya banyak menampilkan iklan perusahaan atau produk . 

2) Spanduk 
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Seperti halnya street banner akan tetapi menggantung pada seutas tali yang 

ditempatkan dititik – titik lokasi strategis tertentu supaya menarik perhatian 

masyarakat yang dituju. 

b) Stationary 

1) Kartu Nama 

Merupakan atribut administratif yang bersifat formal dan digunakan sebagai 

identitas perusahaan dalam dunia bisnis dengan rekan bisnis maupun 

industri yang terkait. 

2) Amplop 

Amplop sebagai pelengkap kertas surat, dan merupakan wadah dari kertas 

surat itu sendiri. 

3) Kertas surat  

Merupakan tempat catatan dan ide dalam bentuk proposal ataupun hal – hal 

yang berhubungan dengan partner bisnis atau hal – hal yang berhubungan 

dengan administrasi. 

4) Kwitansi Pembayaran 

Sebagai bukti dilakukannya transaksi antar konsumen dengan Putra Mas, 

yang dirancang secara menarik seperti halnya media pendukung 

administrasi lainya. 

c) Media Lini Bawah 

1) Logo 

Logo adalah symbol yang biasanya dibuat sebagai ikon yang punya 

karakteristik atau ciri khas tersendiri mengenai Putra Mas. Dengan adanya 
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Logo, maka khalayak umum dapat mengenalnya. Sehingga dapat menjadi 

menanamkan merek ataupun cirri khas dari Putra Mas pada khalayak umum.  

Logo ini nantinya dapat daplikasikan pada semua desain untuk media 

promosi dari Putra Mas.  

2) Iklan Poster 

Poster dibuat untuk pendukung promosi yang efektif untuk 

memperkenalakan keunggulan produk dari Putra Mas, yang di pasang di 

toko yang menyediakan produk dari Putra Mas atau dipasang ditempat 

umum yang menyediakan sarana olah raga bulu tangkis. 

3) Banner 

Sebagai media promosi yang biasanya di tempatkan didepan pintu masuk 

toko alat – alat olah raga yang menyediakan produk dari Putra Mas. 

4) Leaflet 

Media komunikasi yang dibuat dengan lipatan atau satu lembar dan diatur 

sedemikian rupa dengan bentuk yang menarik serta lebih efektif untuk 

meyakinkan tentang manfaat dan keuntungan bagi calon pelanggan. 

Berfungsi sebagai penunjuk lokasi atau mengenai keunggulan produk dari 

Putra Mas dengan berbagai macam fasilitas. 

 Leaflet ini dapat disebarkan dalam event-event yang berhubungan dengan 

olah raga khususnya olah raga bulu tangkis. Dan dapat juga di letakkan di 

tempat-tempat umum, misalnya ditoko – toko alat olah raga. 

Hanging Mobile 
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Hanging mobile adalah sebagai sarana promosi yang biasanya digantung 

diatas kasir toko yang menyediakan produk dari Putra Mas, atau juga dapat 

diletakkan di depan rumah produksi dari Putra Mas ataupun disekitar stand, 

sebagai asesoris pendukung, ataupun sebagai penghias, yang peletakaannya 

digantung-gantung ditempat yang dikehendaki.    

5) Paper Bag 

Media yang terbuat dari kertas dengan ilustrasi pada kedua sisinya. Dibuat 

dengan ukuran tertentu tergantung ukuran produk yang ada dan fungsi 

khusus dari hand bag tersebut. Dalam hal ini, hand bag yang dibuat lebih 

dikhususkan sebagai wadah produk dari Putra Mas. 

d) Media Gift / Souvenir 

Media ini diposisikan sebagai sarana promosi yang dapat memberikan suatu 

daya tarik tersendiri sebagai upaya untuk menjalin ikatan secara psikologis 

dengan konsumen. Disamping media gift diberikan sebagai komunikasi 

penyampaian iklan secara tidak langsung yang mungkin tidak disadari oleh 

konsumen berupa benda – benda yang dekat dengan keseharian mereka. 

1) Jam Dinding 

Publikasi dengan desain yang menarik yang berbentuk jam dinding. Dengan 

maksud untuk bisa dilihat sewaktu – waktu yang mana diberikan kepada 

pelanggan tetap Putra Mas atau diberikan kepada pelanggan yang membeli 

produk Putra Mas dengan kelipatan tertentu. 

2) Kalender 

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



24

Publikasi dengan desain yang menarik yang berbentuk kalender. Yang 

mempunyai fungsi sebagai pengingat tanggal, bulan dan tahun, yang mana 

diberikan kepada pelanggan tetap Putra Mas atau pelanggan yang membeli 

produk Putra Mas dengan kelipatan tertentu. 

Kalender dapat diletakkan pada tempat-tempat tertentu, misalnya saja meja, 

dan dapat pula dijadikan sebagai souvenir untuk para pelanggannya. 

Sehingga dengan demikian dapat mengiklankan Putra Mas pada khalayak 

umum. 

 

3) Kaos 

Merupakan bentuk promosi yang diberikan kepada konsumen atau 

karyawan yang berguna sebagai daya tarik Putra Mas.   

Kaos ini nantinya dapat dibagikan sebagai hadiah, souvenir dan juga dapat 

dijual dalam event-event yang berhubungan dengan olah raga. Selain itu 

dapat juga digunakan sebagai kaos sehari-hari ataupun kaos kerja. 

4) Sticker 

Merupakan media promosi yang dirancang menarik untuk ditempelkan pada 

tempat – tempat yang tidak terjangkau oleh media lainnya. Yang diberikan 

kepada konsumen dengan cuma – cuma. 

5) Gantungan Kunci 

Merupakan hadiah yang diberikan kepada semua pelanggan lama atau baru. 

Souvenir ini bentuk publikasi yang dipegang dan dibawa kemana – mana. 
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BAB IV 

VISUALISASI 

 

Penjelasan Karya 

Tema dalam desain tugas ahkir ini adalah menanamkan citra PutraMas 

sebagai pengrajin shuttlecock. 

Pesan yang disampaikan dalam semua desain karya adalah adanya Putra 

Mas yang merupakan pengrajin shuttlecock yang mempunyai kualitas baik dan 

mempunyai harga yang terjangkau. Hal ini tampak dalam kesederhanaan desain 

yang dikemas dengan mewah dalam visualisasi karya. 

Unsur pendukung yang digunakan pada desain karya adalah logo Putra 

Mas, foto produk, yang diaplikasikan melalui warna, tipografi, dan bentuk 

ilustrasi yang seimbang. Hal itu dimaksudkan agar calon konsumen dapat segera 

menangkap, dan mengingat pesan yang disampaikan. 
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A. Stationary 

1.  Logo 

� Ukuran desain : Panjang x lebar ( 10 x 12 cm ) 

� Ukuran jadi : Panjang x lebar ( 10 x 12 cm ) 

� Teknik   : Cetak full color 

� Bahan    : Art paper 150 gr 

� Warna : Full color, dominant warna merah dan orange,  

menggunakan efek sinar warna kuning menggambarkan 

warna emas yang berkilau sebagai penguat desain.   

� Visualisasi karya : Bentuk elips adalah ilustrasi dari bentuk raket yang 

diatasnya terdapat ilustrasi shuttlecock. Logo tersebut 

diberi wana orange dan merah dan diberi efek warna 

kuning yang melambangkan warna emas. 

2. Kartu nama 
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� Ukuran desain       : Panjang x lebar ( 5,5 x 9 cm ) 

� Ukuran jadi            : Panjang x lebar ( 5,5 x 9 cm ) 

� Teknik                    : Cetak full color 

� Bahan                     : Ivory  210 gr paper 

� Warna      : Putih 

� Visualisasi karya  :Berfungsi sebagai tanda pengenal perusahaan, untuk     

pelanggan yang baru mau pun pelanggan yan lama.  

 

3. Amplop 

 

� Ukuran desain           : Panjang x lebar ( 23 x 11 cm ) 

� Ukuran jadi           : Panjang x lebar ( 11, 5 x 5, 5 cm ) 

� Teknik                  : Cetak full color 

� Bahan                 : HVS 60 gr. 

� Warna              : 3 warna digunakan sebagai logo, dan dan putih sebagai       

warna dasar. merah, orange, dan di beri efek sinar warna 

kuning yang menggambarkan warna emas untuk ilustrasi 

logo. Sebagai warna dasar amplop menggunakan warna 

putih. 
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� Visualisasi karya : berfungsi sebagai identitas Putra Mas, berisi tentang 

logo, alamat, serta nomor telepon perusahaan. 

4. Kop surat 

 

� Ukuran desain     : Panjang x lebar ( 10, 25 x 14,5 cm ) 

� Ukuran jadi     : Panjang x lebar ( 20, 5 x 29 cm ) 

� Teknik                : Cetak full color 

� Bahan                : HVS 70 gr 

� Warna  : 3 warna untuk logo, satu warna merah untuk typografi, 

warna dasar putih. 

� Visualisasi karya    : Merupakan tempat catatan dan ide dalam bentuk proposal 

ataupun hal – hal yang berhubungan dengan administrasi. 

Yang berisi alamat dan nomor telepon perusahaan. 

5. Kwitansi pembayaran 
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� Ukuran desain : Panjang x lebar ( 15 x 12 cm ) 

� Ukuran jadi : Panjang x lebar ( 15 x 12 cm ) 

� Teknik : Cetak full color  

� Warna : Dominat warna putih, untuk tulisan 3 warana, putih, 

hitam,  merah 

� Visualisasi : Berfungsi sebagai bukti pembayaran, logo digunakan  

sebagai identitas. 

 

B. Media Lini Atas 

1.Iklan Koran 

� Ukuran desain     : Panjang x lebar ( 13, 5 x  6,75 cm ) 

� Ukuran jadi         : Panjang x lebar ( 270 x 135 mm ) 

� Teknik                : Cetak full color 

� Bahan                 : Art paper 150 gr / Mett paper 150 gr 
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� Warna                :Full color,dominan warna orange gradasi merah,    

dimaksudkan agar dapat menimbulkan kualitas gambar yang 

artistic, dengan tujuan agar target tertarik untuk menyimak 

iklan tersebut. 

� Visualisasi karya : Dalam iklan Koran ini, desain yang ditampilkan berkesan 

elegan. Sederhana tampak berkelas. 

 

2.Spanduk 

 

� Ukuran desain    : Panjang x lebar ( 15 x 5 cm ) 

� Ukuran jadi     : Panjang x Lebar ( 3 x 1 m ) 

� Teknik cetak     : Digital Printing 

� Bahan     : FL Econom 

� Warna     : Dominan warana merah, hitam dan putih. 

� Visualisasi karya : Berfungsi sebagai penunjuk tempat perusahaan Putra Mas. 

C. Media Lini Bawah 

3.Banner 
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� Ukuran desain        : Panjang x lebar ( 18 x 8 cm )  

� Ukuran jadi        : Pajang x lebar ( 60 x 150 cm ) 

� Teknik        : Cetak sparasi 

� Bahan        : Laster 

� Warna        : Warna gradasi orange dan merah sebagai warna dasar, out  

line hitam pada tipografi untuk alamat perusahaan. 

� Visualaisasi karya : Berfungsi sebagai display yang memuat keunggulan 

produk dari Putra Mas yang akan menjadi daya tarik yang 

dekoratif. 

 

4.Leaflet 
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� Ukuran desain        : Panjang x lebar ( 5 x 10, 5 cm ) 

� Ukuran jadi        : Panjang x lebar ( 10 x 21 cm ) 

� Teknik        : Cetak full color 

� Bahan        : ivory 210 gr paper 

� Warna        : Warna yang digunakan adalah gradasi warna orange dan 

merah serta menggunakan tipografi warna hitam dan 

merah. 

� Visualisasi karya : Berfungsi sebagai informasi kepada konsumen yang 

memuat produk yang ingin diperkenalkan pada 

pengunjung, lengkap dengan foto produk dan harga 

produk. 

 

5.Hanging mobile 

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



33

� Ukuran desain               : Panjang x lebar ( 10, 5 x 15 cm ) 

� Ukuran jadi               : Panjang x Lebar ( 21 x 30 cm ) 

� Teknik cetak               : Cetak full color  

� Bahan               : Ivory 210 gr paper 

� Warna               : Dominan warna orange dan warna merah. 

� Visualisasi karya   : Ditempatkan di atas langit – langit kasir toko yang       

menyediakan produk dari Putra Mas. 

6.Paper Bag 

 

� Ukuran desain : Panjang x Lebar ( 20 x 8 cm ) 

� Ukuran jadi : Panjang x Lebar ( 80 x 32 cm ) 

� Teknik cetak : Cetak full color 

� Bahan : Glossy 
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� Warna : Dominan warna putih dan merah, untuk logo warna dominan 

merah dan orange diberi efek sinar waran kuning yang 

menggambarkan warna emas yang berkilau. 

� Visualisasi karya : Diberikan untuk konsumen yang membeli produk Putra 

Mas. 

7.Poster 

 

� Ukuran desain : Panjang x lebar ( 13, 5 x 10, 5 cm ) 

� Ukuran jadi : Panjang x lebar ( 27 x 21 cm ) 

� Teknik  : Cetak full color 

� Bahan : Art paper 120 gr  

� Warna  :Full color,dominant warna orange gradasi merah,  

dimaksudkan agar dapat menimbulkan kualitas gambar 

yang artistik, dengan tujuan agar target tertarik untuk 

menyimak iklan tersebut. 

� Visualisasi karya : Dalam iklan poster ini, desain yang ditampilkan berkesan 

elegan. Sederhana tampak berkelas. 

 

D. Media Gift/ Souvenir 
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1.Jam dinding 

� Ukuran desain         : Panjang x lebar ( 8 x 8 cm ) 

� Ukuran jadi         : Panjang x lebar ( 24 x 24 cm ) 

� Warna         : Orange dan merah 

� Visualisasi karya : Berfungsi sebagai pengingat waktu dapat dilihat setiap 

saat. 

2.Kalender 

� Ukuran desain         : Panjang x lebar ( 10 x  5, 75 cm ) 

� Ukuran Jadi         : Panjang x lebar ( 20 x 11, 5 cm ) 

� Teknik         : Digital printing, Full color 

� Bahan         : Ivory 

� Warna         : Orange gradasi merah 

� Visualisasi karya : Berfungsi sebagai iklan tunggal yang dapat digunakan. 

 

3.Kaos 
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� Ukuran Jadi         : s, m, l 

� Teknik         : Sablon 

� Bahan         : Kain kaos 

� Warna         : Putih dan orange 

� Visualisasi karya : Berfungsi sebagai iklan tunggal yang dapat digunakan. 

4.Sticker 

� Ukuran desain    : Panjang x lebar ( 7 x 7 cm ) 

� Ukuran Jadi         : Panjang x lebar ( 7 x 7 cm ) 

� Teknik         : Cetak full color 

� Bahan         : Miror 

� Warna         : Merah dan kuning 

� Visualisasi karya : Berfungsi sebagai iklan tunggal yang berisi logo dan 

juga sebagai identitas yang memuat alamat serta nomor 

telepon. 

5.Gantungan kunci 
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� Ukuran desain   : Panjang x lebar ( 7 x 3, 5 cm ) 

� Ukuran jadi         : Panjang x lebar ( 7 x 3, 5 cm ) 

� Teknik         : Sablon pada akrilic 

� Bahan         : Akrilic 

� Warna         : Merah dan orange 

� Visualisasi karya : Berfungsi sebagai iklan tunggal, berisi logo yang dapat 

digunakan sebagai gantungan kunci oleh konsumen. 

 

BAB V 

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



38

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pengkajian dan dasar – dasar teori yang ada, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kampanye periklanan memang peran penting dalam menanamkan serta 

mengangkat citra produk. 

2. Desain yang menarik, efektif, inofatif, dan efisien sangat menemtukan 

keberhasilan kegiatan promosi dan usahanya meningkatkan keuntungan 

perusahaan serta citra perusahaan. 

 

B. Saran 

Putra Mas sebagai perusahaan pengrajin shuttlecock dapat meningkatkan 

kembali penjualannya, dengan menggunakan strategi promosi yang tepat. Dengan 

memperkenalkan liogo yang baru diharapkan Putra Mas sebagai industri kecil 

penghasil shuttlecock harus dapat menciptakan cirri khas dan image tersendiri. 

Hal itu sangat penting, mengingat adanya produk – produk baru yang dikemas. 

Kesan sederhana dan elegan, harus ditonjolkan sebagai bentuk penyesuaian 

dengan targetnya, khususnya bagi masyarakat Solo dan sekitarnya. 
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