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BAB III 

DESAIN DAN PERANCANGAN 

3.1. Desain 

3.1.1. Identifikasi Data 

3.1.1.1.    Profil Motive Weaving Tenun Troso Jepara  

     Kerajinan tenun troso home industry Motive Weaving 

merupakan salah satu industri di desa Troso Pecangaan Kabupaten 

Jepara yang beralamatkan di  di Desa Troso Rt.07 Rw.01 Pecangan 

Jepara. Home industry Motive Weaving berdiri pada bulan Agustus 

tahun 2015, sekitar 5 tahun yang lalu. Hasil karya home industry 

Motive Weaving berupa kain tenun troso yaitu blanket dan baron 

dengan berbagai jenis dan motif, kemudian ada barang jadi berupa 

baju dan dompet yang diproduksi memakai bahan kain tenun troso. 

     Kerajinan tenun troso home industry motive weaving 

merupakan usaha yang dirintis oleh Mufidah bersama keluarganya 

yang mengembangkan bakat tenunnya hingga sekarang ini. Usaha 

tersebut memang sudah menjadi usaha turun temurun dari keluarga, 

seperti kebanyakan masyarakat desa Troso pada umumnya. Tapi 

Mufidah tidak menginduk pada usaha keluarga, melainkan merintis 

usaha sendiri mulai dari nol sampai bisa berkembang seperti 

sekarang. Dulunya, Mufidah baru memiliki satu saja ATBM (Alat 

Tenun Bukan Mesin) yang membuatnya harus bekerja sangat keras 

agar tidak mengalami kerugian. Kemudian dalam proses perjalanan 

yang sudah dilalui, kini Mufidah sudah memiliki 4 ATBM dengan 

4 karyawan yang memegang kendali dalam pekerjaan masing-

masing. (wawancara dengan Alvin, 03 Maret 2020) 

     Berikut ini adalah lokasi home industry motive weaving yang 

berada di Desa Troso 
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Gambar 3.1 Lokasi Home Industry Motive Weaving Jepara 

(Dokumentasi: Penulis, 03 Maret 2020) 

     Kerajinan tenun troso home industry motive weaving selain 

menjadi tempat untuk pembuatan produksi, tempat ini juga 

digunakan sebagai tempat showroom dan sekaligus tempat tinggal 

keluarga  Mufidah. 

     Ini adalah gambar tampak depan home industry motive weaving. 

Untuk bagian tengah ruangan dijadikan sebagai tempat barang-

barang hasil kerajinan tenun troso home industry motive weaving 

dan sekaligus tempat penjualan sehingga mempermudah pelanggan 

yang akan membeli produk kain tenun di home industry Motive 

Weaing. Ruangan tengah tersebut memamerkan berbagai macam-

macam kain tenun troso yang diproduksi oleh home industry 

motive weaving dari lembaran macam-macam jenis kain tenun 

troso sampai produk yang sudah jadi dan lain sebagainya. Di 

bawah ini gambar home industry motive weaving dari ruangan 

hasil kerajinan tenun troso. 
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Gambar 3.2 Ruang Utama Home Industry Motive Weaving  

(Dokumentasi: Penulis, 03 Maret 2020) 

     Bagi pengunjung yang ingin melihat proses pembuatan tenun 

troso home industry motive weaving dapat melihat di sebelah 

rumah, disana sebagai tempat proses pembuatan tenun troso. 

 

Gambar 3.3 Tempat produksi Home Industry Motive Weaving 

(Dokumentasi: Penulis, 03 Maret 2020) 
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3.1.1.2.    Visi dan Misi 

1. Visi 

     Mengembangkan kain Tenun Troso dan memperkenalkan oleh 

masyarakat dalam negri dan luar negri 

2. Misi 

a. Meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat 

terhadap kain tenun troso 

b. Memperkaya motif tenun troso untuk menambah motif-

motif yang sudah ada. 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara 

mendidik tenaga-tenaga terampil dan produktif. 

3.1.1.3.     Proses Produksi Motive Weaving  

 
Gambar 3.4 Tahapan Proses Produksi Home Industry Motive 

Weaving 

(Sumber: Tugas Akfir Muidatul Aflah, 03 Maret 2020) 

 

Penjelasan tahapan proses produksi : 

1. Penyepulan : Nyepul adalah pemintalan benang polos 

yang ditata pada sepulan berbentuk lonjong berongga, 

yang nantinya akan dijadikan bahan lanjutan untuk 

dipintai lagi menjadi ketengan. 

2. Pengetengan (ngeteng) : adalah pemintalan benang 

polos yang ditata rapi menjadi banyak bagian pada 

plangkan (kota kayu tempat menata benang). 
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3. Desain (Menggambar pola) : adalah menggambar 

bentuk pola atau motif yang diinginkan pada benang 

yang sudah diketeng, cara menggambar motif ini 

biasanya memakai tinta hitam yang digariskan pada tiap 

bagian gambar motif. 

4. Ikat tali rafia (Nali) : adalah mengikat rafia pada 

plangkan motif yang sudah digambar, untuk 

membedakan gambar motif dengan background supaya 

terseleksi secara baik pada bagian gambar motif. 

5. Pewarnaan 1 (Mewenter) : pewarnaan yang pertama 

dilakukan pada bagian background benang polos 

dengan cara mewenter (memberi warna dengan 

mencelupkan pada wenter). 

6. Pewarnaan 2 (Nggosok) : pewarnaan yang kedua 

dilakukan dengan cara menggosokkan pewarna kain 

pada bagian gambar motif yang sudah digambar 

sebelumnya. 

7. Pembongkaran (Mbungkar) : mbungkar adalah proses 

pemisahan benang menjadi bagian-bagian per satu 

potong kain. 

8. Pengerolan (Malet) : malet adalah proses pemintalan 

benang menjadi bagian-bagian kecil untuk memisahkan 

tiap gambar motif pada alat yang dinamakan paletan. 

9. Tenun : menenun adalah proses terakhir dalam 

pembuatan kain tenun, yaitu memasukkan paletan ke 

dalam alat yang dinamakan skoci untuk ditenun menjadi 

kain. Cara menenun cukup dengan menggedog benang 

secara bergantian ke kanan dan ke kiri sambil menata 

gambar motif. 
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     Mas Alvin menerangkan bahwa kerajinan tenun merupakan 

kerajinan berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan dan 

benang lungsi menggunakan alat tenun bukan mesin, yang 

sebelumnya diikat dengan tali rafia dan dicelupkan ke dalam zat 

pewarna yang disebut wenter. Pewarnaan ini dilakukan untuk 

memberi warna pada background kain. Kemudian setelah itu, tali 

yang diikatkan pada benang akan dilepas dan diberi pewarnaan 

kedua yang disebut nggosok.  

     Setelah pewarnaan dilakukan, maka benang akan dibongkar dan 

dipasang kembali pada proses malet. Hasil dari malet adalah 

paletan, merupakan pintalan benang dengan bentuk kecil yang akan 

dimasukkan ke dalam skoci sebagai bahan untuk menenun. 

3.1.2. Data Produk 

     Produk-produk Motive Weaving terdapat dua macam diantaranya, 

blanket dan baron dantaranya yaitu motif cumi-cumi, motif ayam, motif 

kacang, motif pelangi, motif asmat, motif bunga mawar, terdapat juga 

berbagai jenis barang jadi meliputi bajus, tas dan dompet. 

Hasil produk Motive Weaving dinilai berkualitas karena sudah 

memenuhi standar kualitas, diantaranya adalah tiap produk memiliki 

warna yang bagus dan tidak luntur, penataan gambar motif yang teratur 

dan rapi, pemilihan motif yang selalu mengikuti zaman, dan memiliki 

ketebalan kain yang pas pada porsinya yang tidak teralalu tipis dan tidak 

terlalu tebal.  

Di bawah ini adalah jenis produk yang dihasilkan di Home Industry 

Motive Weaving : 
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Gambar 3.5 Kain Tenun Troso Motif Pelangi di Home Industry 

Motive Weaving 

(Dokumentasi : Penulis, 03 Maret 2020) 

 

 

Gambar 3.6 Kain Tenun Troso Motif Ayam di Home Industry 

Motive Weaving 

(Dokumentasi: Penulis, 03 Maret 2020) 
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Gambar 3.7 Kain Tenun Troso Motif Asmat di Home Industry 

Motive Weaving 

(Dokumentasi: Penulis, 03 Maret 2020) 

 

Gambar 3.8 Kain Tenun Troso Motif Bunga Mawar Home Industry Motive 

Weaving 

(Dokumentasi : Penulis, 03 Maret 2020) 

 



33 
 

 

 

Gambar 3.9 Kain Tenun Troso Motif Kipas Home Industry Motive 

Weaving 

(Dokumentasi: Penulis, 03 Maret 2020) 

 

Gambar 3.10 Kain Tenun Troso Motif Kupu- Kupu Home Industry 

Motive Weaving 

(Dokumentasi: Penulis, 03 Maret 2020) 
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3.1.3. Target Pasar 

Target pasar kelompok yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan 

untuk membeli produk yang dijual. Target yang menjadi sasaran Motive 

Weaving dibagi dalam beberapa segmentasi pasar, diantaranya: 

a. Segmentasi Pasar berdasarkan Geografi 

Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian 

geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang 

dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi 

perusahaan. Dalam hal ini, Motive Weaving masih berada dalam 

jangkauan pulau Jawa Motive Weaving belum bisa menembus pasar 

internasional, namun Mas Alvin sangat berharap akan ada kemajuan 

untuk bisa menembus pasar internasional (Wawancara Mas Alvin 

sebagai pemilik usaha). 

b. Segmentasi Pasar berdasarkan Demografi 

Pada segmentasi ini pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok 

dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan 

tingkat pendidikan. Dalam hal ini, target yang dituju oleh Motive 

Weaving adalah semua kalangan dari muda sampai tua, baik laki-laki 

maupun perempuan dengan tingkat pendidikan apa saja, namun 

memiliki tingkat ekonomi menengah ke-atas. (Wawancara Mas Alvin 

sebagai pemilik usaha, ). 

c. Segmentasi Pasar berdasarkan Psikografi 

     Segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan 

segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Dalam 

hal ini, targetnya adalah orang yang mempunyai gaya hidup modern, 

suka berlibur dan menyukai hal-hal baru, serta menyukai keunikan 

pada suatu hal.  
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d. Segmentasi Pasar berdasarkan Behaviour 

i. Kesempatan penggunaan: Menyukai sesuatu yang memiliki 

varian produk yang beragam dan menarik. 

ii. Manfaat yang di cari: Produk yang menarik dari berbagai 

keunikan. 

iii. Tingkat Pemakaian: Kalangan masyarakat yang belum 

pernah mencoba produk hingga pelanggan tetap. 

iv. Tahap kesiapan konsumen: Masyarakat yang menyadari 

adanya produk kain tenun. 

3.1.4. Teknik Pengambilan Fotografi 

     Dalam pembuatan buku katalog ini menggunakan teknik fotografi 

sehingga membutuhkan beberapa komposisi umum, yaitu:  

Field Of View 

Field of view merupakan komposisi umum yang dilihat dari ukuran 

jarak lensa ke objek. Artinya sebuah objek dapat dipotret dengan 

jarak yang sangat dekat, dekat, jauh atau sangat jauh. Berikut ini 

jenis – jenis field of fiew yang digunakan. 

1. Close Up 

Objek dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga bahu. 

2. Medium Close Up 

Batasan foto dengan komposisi ini adalah dari atas kepala 

hingga dada. 

3. Medium Shot 

Objek dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga lutut.  

4. Full Shot 

Objek pada komposisi dipotret dengan batasan dari atas kepala 

hingga ujung kaki. 

Dari komposisi diatas maka di dalam perancangan buku katalog 

melalui fotografi menggunakan 4 komposisi tersebut. 
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3.1.5. Analisis SWOT 

Dalam perancangan buku katalog diperlukan adanya analisa 

terhadap home industri motive weaving untuk mengetahui 

bagaimana kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman dari 

buku katalog sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam konsep 

perancangan. 

Berikut analisis SWOT pada Motive Weaving Tenun Troso: 

Tabel 3.1 Analisis SWOT 

Kekuatan 

(streght) 

- Home industry motive weaving menyediakan 

berbagai jenis, warna dan motif kain tenun 

troso, sesuai permintaan konsumen  

- Memiliki beberapa motif yang diciptakan oleh 

ownernya sendiri 

Kelemahan 

(weaknes) 

- Belum mengenal adanya home industri 

motive weaving khususnya masyarkat Jepara 

- Kurangnya SDM untuk memproduksi produk 

tenun troso 

Peluang 

(opportunity) 

- Produk kain tenun troso yang diproduksi 

home indutry motive weaving kerap 

dibutuhkan masyarakat sebagai buah tangan 

khas Desa Troso maupun Kota Jepara. 

 

- Bisa melayani pesan dalam jumlah sedikit 

maupun banyak . 

Ancaman 

(treath) 

Munculnya UMKM sejenis yang sangat marak, 

mulai dari industry kecil hingga industry besar 
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yang sudah terkenal. 

(Sumber : Penulis, 2020) 

Setelah membuat data analisis SWOT, hal yang dibutuhkan 

berikutnya adalah matriks dari analisis SWOT tersebut. Berikut 

merupakan matriks analisis SWOT dari Kedai isme : 

Tabel 3.2 Matrik Analisis SWOT 

SWOT Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Peluang  

(O) 

1. Home industry motive 

weaving merupakan usaha kecil 

pembuatan tenun troso yang 

memiliki beberapa motif sendiri 

untuk di produksi. 

2. Kain yang home industri 

motive weaving diproduksi 

menggunakan bahan yang 

berkualitas seperti pewarnaan 

dan benang lungsi sehingga 

menghasilkan tenun troso yang 

berkualitas sehingga menjadikan 

kekuatan pada home industry 

motive weaving dalam 

menembus pangsa pasar. 

1. Kurangnya promosi 

sehingga membuat 

home industry motive 

weaving kurang 

dikenal masyrakat 

membuat home 

industri motive 

weaving harus lebih 

berusaha agar tidak 

kalah dengan pesaing 

dibidang yang sama 

2. Media promosi yang 

dimiliki hanya sedikit 

sehingga kurang 

menarik perhatian 

calon pembeli. 

Ancaman 

(T) 

1. Sekalipun pesaing dibidang 

yang sama dan sudah memiliki 

media promosi yang kuat, namun 

home indutry motive weaving 

dapat menarik minat calon 

konsumen karena memiliki 

1. Kelemahan pada 

home industri motive 

weaving saat ini, 

menjadikan ancaman 

bagi home indutri 

motive weaving karena 
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bahan kualitas dan memiliki 

motif sendiri. 

banyak bermunculan 

usaha lain yang sama. 

(Sumber : Penulis, 2020) 

Kesimpulan analisis SWOT : 

1. Home industry motive weaving merupakan usaha kecil pembuatan 

tenun troso yang memiliki beberapa motif sendiri untuk di produksi. 

2. Kain yang home industri motive weaving diproduksi menggunakan 

bahan yang berkualitas seperti pewarnaan dan benang lungsi sehingga 

menghasilkan tenun troso yang berkualitas sehingga menjadikan 

kekuatan pada home industry motive weaving dalam menembus pangsa 

pasar. 

3. Home industry motive weaving berpotensi menjadi salah satu merek 

yang diminati masyarakat umum 

4. Banyaknya pesaing dibidang yang sama yang lebih sering melakukan 

promosi. 

3.1.6. Strategi Kreatif 

     Pengertian strategi kreatif merupakan strategi yang harus dirancang 

secara kreatif, dengan menggali segala sesutau dibalik fakta dan 

menyusunnya kearah gagasan kreatif yang mampu menciptakan penjualan. 

Strategi kreatif bukan semata-mata proses logika, tetapi juga menyangkut 

seni. Namun demikian, untuk memperoleh strategi yang dapat digunakan, 

stretegi harus dibuat berdasarkan fakta. Berikut beberapa pendekatan 

untuk mengerjakan strategi kretif diantaranya, strategi generik, strategi 

preemtive, strategi unique selling proposition, strategi inherent drama, 

menciptakan strategi brand image dan strategi positioning. (Suyanto, 2004) 
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     Pada setiap industri usaha memiliki ciri khas gaya visual untuk 

membedakan dengan produk kompetitornya melalui perancangan buku 

katalog sebagai media aplikasi katalog tenun troso Motive Weaving. 

Dalam perancangan ini akan menerapkan bentuk buku katalog 

menggunkan fotografi fashion. 

3.1.7. Strategi Perancangan 

     Metode yang dipakai dalam perancangan desain perancangan buku 

katalog home industry “motive weaving” adalah Glass  Box Method atau 

disebut Metode Kotak Kaca merupakan metode berpikir rasional atau logis 

secara objektif dan sistematis menelaah sesuatu hal secara logis dan 

terbatas dari pikiran dan pertimbangan yang tidak rasional (irasional), 

misalnya sentimen dan selera. Dalam glassbox terdapat 4 tahapan yang 

harus dilakukan, yaitu: 

1. Tahapan Persiapan 

Merupakan tahap paling awal untuk menyiapkan perangkat segala 

kebutuhan untuk proses desain. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan tentang buku katalog sebagai media promosi home 

industry “motive weaving”, penentuan tahapan ini adalah penentuan 

tema desain. Yaitu merancang desain buku katalog yang menarik dan 

dapat mempermudah konsumen/pembeli. 

2. Tahapan Inkubasi 

Merupakan tahapan mempersiapkan diri untuk menjadi sangat 

segar, tenang, dan peka untuk mengolah segala macam 

pengetahuan dalamalam bawah sadar sehingga memungkinkan 

untuk melajirkan ide-ide. Tahapan ini dilakukan agar tubuh 

kembali refresh dengan harapan dapat menerima ide dengan lebih 

baik. Tahapan ini dilakukan dengan cara riset buku katalog agar 

dapat mengetahui tren buku katalog saat ini. 
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3. Tahapan Luminasi 

Tahapan dimana ide diharapkan bisa lahir sebagai efek dari 

pelaksanaan tahap persiapan dan tahap inkubasi yang sangat tertib. 

Tahap luminasi berujung pada sketsa ide. Sketsa ide ini berisi 

tentang komponen yang akan digunakan dalam perancangan desan 

buku katalog,yaitu layout pada buku katalog.  

4. Tahap Verifikasi 

Tahap dimana semua proses desain mengalami proses 

pengembangan ide dan finishing serta semua proses ditinjau ulang 

kembali dengan metode evaluasi. Berdasarkan analisa data produk 

yang terdapat di home industry “motive weaving”, buku katalog 

sebagai media promosi. 

  

 

  Gambar 3.11. Flow Chart Tahapan Verifikasi 

(Sumber : Hady Soedarwanto, 2017) 

     Tahap verifikasi berisi tentang evaluasi dengan menggunakan 

metode 4 tataran desain, yaitu tataran lingkungan/ tataran komunitas, 

tataran produk, tataran sistem, tataran elemen/ tataran detail. Tahapan 

verifikasi berikutnya meninjau kembali kepada latar belakang dan 

tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Setelah melakukan proses 

desain, pada tahap verifikasi ini kemudian meninjau kembali tujuan 

yang telah ditetapkan yaitu merancang buku katalog yang fungsional 

dan menarik sebagai media promosi. 
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3.1.8. Pemilihan Media  

     Untuk menyampaikan sebuah pesan dengan baik, maka perlu adanya 

media pendukung yang sesuai agar dapat diterima oleh masyarakat, 

pemilihan media tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui kapasitas 

karya tersebut dalam hal luas. 

     Berdasarkan pengumpulan dan analisis data dari objek maka data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas dari karya tersebut ialah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Tabel Pemilihan Media 

No. Hambatan Solusi 
Output 

Luaran 

1.  Belum ada dan 

belum diketemukan 

buku katalog  

Merancang buku 

katalog sebagai 

media aplikasi 

katalog tenun troso 

home industry 

Motive Weaving 

Buku katalog 

tenun troso 

home 

industry 

Motive 

Weaving  

2. Media sosial yang 

saat ini dinilai 

sangat penting 

sebagai media 

promosi efektif 

belum diciptakan  

Membuat konten 

pada instagram agar 

terlihat lebik baik 

Instagram  

 Belum ada kaos 

untuk pekerja di 

home industry 

motive weaving 

Merancang desain 

kaos untuk untu 

pekerja yang ada di 

home industry 

motive weaving 

T-Shirt 
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3. Belum adanya 

dokumentasi 

produk unggulan 

dalam bentuk poster 

Merancang desain 

poster dengan gaya 

desain white space 

Poster 

4. Desain x-banner 

belum ada 

Merancang desain 

x-banner yang lebih 

menarik target 

audience 

X-Banner 

(Sumber : Penulis, 2020) 

3.1.9. Konsep Desain 

Dalam hal konsep dibutuhkan untuk menentukan desain yang 

cocok pada buku katalog home industry motive weaving dan tetap 

menampilkan identitas produk home industry motive weaving di dalam 

desain tersebut. Konsep diperoleh dari pengumpulan data hasil observasi, 

wawancara, dan beberapa acuan data yang telah ada. 

Konsep desain akan dibuat menonjolkan sisi naturalis, simple, dan 

modern untuk desain katalog home industry motive weaving. Produk pada 

home industry motive weaving akan ditampilkan dan diolah sedemikian 

rupa agar desain tidak terlihat monoton. Pada konsep buku katalog produk 

home industry “motive weaving” menggunakan teknik fotografi. 

 

Gambar 3.12 Sketsa Sampul Buku Katalog Motive Weaving 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 3.13 Hasil Dari Desain Sampul Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 

3.1.10. Media Berkarya 

1) Perangkat Keras 

     Perangkat keras yang digunakan dalam proses perancangan 

buku katalog motif-motif Home Industry yaitu dengan beberapa 

perangkat keras diantaranya: 

a. Laptop Samsung  

b. Mouse Alcatros  

c. Handphone Redmi Not 5A 

d. Printer Epson L310  

e. Kamera Sony a6000 

2) Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak yang digunakan dalam perancangan proses 

buku katlog motif-motif home industry motive weaving 
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menggunakan perangkat lunak windows 7 dan memakai software 

diantaranya: 

a. Adobe Photoshop CS6 

b. Adobe Ilustrator CS6  

c. CorelDraw X7 

d. Microsoft Word 

3.2. Perancangan 

3.2.1.   Karya Utama    

3.2.1.1. Buku Katalog 

     Buku Katalog merupakan sejenis brosur yang menerangkan 

dan terkadang diberi tambahan ilustrasi tentang berbagai produk. 

Ukurannya bermacam-macam mulai dari ukuran saku sampai 

yang sebesar buku telepon, sesuai dengan keperluan. 

a. Alasan Pemilihan Media 

     Buku katalog merupakan buku yang dapat memberikan 

informasi atau visualisasi yang lebih menarik. Dengan tampilan 

gambar yang terlihat jelas dan nyata. 

b. Konsep Desain 

     Desain buku katalog dalam perancangan ini menggunakan 

fotografi fashion untuk isi dari buku katalog, fotografi dijadikan 

untuk bahan-bahan yang akan diterapkan pada isi katalog 

perhalaman sesuai dengan produk yang akan ditampilkan. Produk 

yang diterapkan dalam katalog menggunakan teknik fotografi agar 

memberikan visual nyata terhadap motif-motif tenun troso. 
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c. Sketsa 

 

Gambar 3.14 Bentuk Sketsa Kasar Halaman Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 3.15 Sketsa Kasar Cover Depan Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 3.16 Skesta Kasar Cover Belakang Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 

d. Fotografi Produk 

     Fotografi produk sudah dijelaskan pada bagian data produk. 

Objek utama pada halaman-halaman buku katalog yaitu produk 

tenun dari Home Industry Motive Weaving menggunkan teknik 

fotografi dan editing untuk pewarnaan foto agar produk yang 

ditampilkan memberikan visual nyata seperti aslinya. 
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Gambar 3.17 Teknik Pengambilan Gambar Motif Lurik 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 3.18 Teknik Pengambilan Gambar Motif Monyet 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 3.19 Teknik Pengambilan Gambar Motif Suku Asmat 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

 Gambar 3.20 Teknik Pengambilan Gambar Blanket 3 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 3.21 Teknik Pengambilan Gambar Motif Mawar Merah 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 3.22 Teknik Pengambilan Gambar Tenun Blangket 5 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 3.23 Teknik Pengambilan Gambar Tenun Blanket 6  

(Sumber: Penulis, 2020) 

e. Layout 

     Pada dasarnya layout dapat dijabarkan sebagai tata letak 

elemen-elemen desain terhadap suatu bidang media tertentu untuk 

mendukung konsep atau pesan yang dibawa. Definisi layout 

dalam perkembangannya sudah sangat meluas dengan definisi 

desain itu sendiri. Desain dan layout yang dilihat pada masa kini 

sesungguhnya ialah hasil perjalanan dari proses ekplorasi 

kreatifitas seorang manusia yang tiada henti di masa lalu. Untuk 

menyelami proses itu akan memperkaya wawasan seorang 

desainer sekaligus membuatnya lebih bijaksana dalam berkarya. 

Layout yang dikerjakan melalui proses dan tahapan yang benar 

bukan tidak mungkin akan berdampak positif pada tujuan apapun 

yang diinginkan untuk dicapai seorang desainer melalui karya 

desain yang dibuatnya. 
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f. Font 

     Pemilihan huruf pada buku katalog memilih huruf yang mudah 

dibaca oleh audiens, jelas dan juga menarik. Huruf yang dipilih 

dan digunakan  ada tiga macam diantaranya:  

 

Gambar 3.24 Font Recoleta  

(Sumber: Font diolah melalui software coreldraw , 2020) 

 

 

Gambar 3.25 Font Monolog 

(Sumber: Font diolah melalui software coreldraw, 2020) 

 

Gambar 3.26 Cambria Font 

(Sumber: Font, diolah melalui software coreldraw, 2020) 

g. Warna  

     Warna yang dipakai adalah warna yang sesuai dengan warna 

yang ada di motif-motif tenun troso. Warna-warna ini akan 

diterapkan pada buku katalog yaitu cover depan, cover belakang 

dan halaman- halaman yang ada pada buku katalog. 

 

Gambar 3.27 Warna Buku Katalod dan Media Pendukung 

(Sumber: Windows, diolah melalui software coreldraw, 2020) 
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3.2.2. Media Pendukung 

1. Poster 

     Menurut Adi Kusrianto (2009:338) menjelaskan bahwa, 

poster merupakan salah satu bagian seni grafis yang 

memiliki gaya, aliran, maupun trend tersendiri yang tidak 

lepas dari tingkat penguasaaan teknologi serta gaya hidup 

dari suatu zaman, oleh karenanya poster dibuat untuk 

menyampaikan pesan atau informasi, maka poster menjadi 

elemen dalam Desain Komunikasi Visual. 

a. Alasan Pemilihan Media 

     Poster merupakan media yang dapat diletakkan 

diberbagai tempat dengan memiliki multifungsi yang 

dapat ditempatkan pada semua media, keramaian atau 

tempat yang banyak pengunjungnya. Pesan yang 

dituangkan dalam media poster cenderung dirancang 

dengan sedemikian rupa dan menarik, sehingga media 

ini efektif membuat pengunjung otomatis langsung 

melihat, memahami, menikmatinya dan mendapatkan 

informasi yang disampaikan, yaitu tentang motif-motif d 

apa saja yang ada di Home Industry Motive Weaving. 

b. Konsep Desain 

      Konsep yang akan diterapkan pada poster ini 

menggunakan foto model dan white space yang 

memperlihatkan motif kain tenun troso dan disesuaikan 

dengan perusahaan yang lebih ke modern bukan 

tradisional. 
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c. Sketsa 

 

Gambar 3.28 Sketsa Poster home industry Motive Weaving 

(Sumber : Penulis, 2020) 

2. T – Shirt  

    Media baju merupakan media yang penting sebagai 

penguat identitas suatu perusahaan. Baju karyawan dapat 

melambangkan profesionalisme pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan. 

a. Alasan Memilih Media 

      Media ini memiliki banyak peluang sebagai daya 

tarik sekaligus menambah kepercayaan konsumen 

terhadap produk dan pelayanan yang diberikan oleh 

home industry Motive Weaving. Media ini juga dapat 

menguatkan citra perusahaan serta dapat meningkatkan 

profesionalisme dalam bekerja. 

b. Konsep Desain 

     Konsep desain kaos ini memilih warna hitam, sebab 

ingin menonjolkan tagline yang akan di pakai. Pemilihan 

bahan baju menggunakan cotton combet 30s. 
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c. Sketsa 

 

Gambar 3.29 Tampilan Skesta Kaos 

(Sumber: Penulis, 2020) 

3. X-Banner 

X-Banner merupakan media promosi berbentuk persegi 

panjang yang dapat dibongkar pasang. Dapat dipindahkan 

dan dibawa ke lokasi lain, serta dapat diletakkan di mana 

saja karena tidak memakan banyak tempat. Banner dibagi 

menjadi beberapa macam, tapi pada umumnya ada dua yaitu 

x-banner dan roll banner. X-banner adalah banner yang 

memiliki tiang penyangga dengan bentuk X di belakangnya. 

X-banner tersedia dalam berbagai ukuran yaitu 80x200cm, 

80x180cm, 60x160cm, dan paling kecil 25x40cm yang 

dapat diletakkan di atas meja. Sedangkan roll banner 

merupakan banner yang dapat digulung dengan cara 

menarik penyangga bannernya. (Ardhi, 2013:58) 

a. Alasan Memilih Media 

     Penggunaan x-banner dapat diletakkan di mana saja 

karena tidak memakan banyak tempat, serta dapat 

dibawa kemana-mana. Selain itu media ini dapat 

menyampaikan informasi juga sebagai penghias suatu 

tempat, dan dapat menarik perhatian audience yang 
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sedang melewati suatu tempat atau menghadiri suatu 

acara. 

b. Konsep Desain 

Konsep yang dirancang pada X-Banner ini 

menampilkan foto buku katalog, point yang ingin di 

tonjolkan adalah pada x-banner adalah foto buku 

katalog. Informasi yang ada pada x-banner berupa logo 

dan informasi mengenai buku katalog. 

c. Sketsa 

 

Gambar 3.30 Tampilan Sketsa X-Banner 

   (Sumber: Penulis, 2020) 

4. Media Sosial (Instagram) 

Instagram yaitu aplikasi media sosial yang berfungsi 

untuk berbagi informasi dengan cepat dalam bentuk foto 

maupun video.selain itu, Instagram juga dapat 

digunakan untuk mengolah foto dengan bebrapa fitur 

yang tersedia agar pengguna dapat berkreasi dengan foto 

yang akan mereka unggah. Hasil foto atau video yang 

telah diunggah di Instagram juga dapat dibagikan ke 

beberapa media sosial yang lain. 
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a. Alasan memilih media 

Instagram sebagai salah satu media sosial yang populer 

belakangan ini menjadi salah satu pilihan media promosi 

untuk home industry motive weaving. Hal ini 

dikarenakan pengguna Instagram yang terus meningkat 

setiap tahunnya. Sistem dari hubungan sosial Instagram 

yaitu saling mengikuti akun pengguna lain agar foto 

yang pengguna lain unggah dapat muncul di beranda 

akun kita. Instagram dinilai tepat untuk menjadi salah 

satu media promosi. 

b. Konsep Desain 

Konsep desain yang lebih ditonjolkan pada akun 

instagram home industry motive weaving adalah sebagi 

frame tamplate untuk publikasi foto. Karena fungsi 

utama adalah sebagai mendia informasi promosi home 

industry motive weaving yang menonjolkan foto. 

Dengan ukuran 1080 px x 1080 px, konsep desain frame 

tamplate dibuatlebih mengedepankan konten product 

value yaitu gambar fotografi.  

Sentuhan elemen diberikan pada pojok kanan atas 

berupa lengkungan waran hitam dengan transparansi 

50% agar logo dan tagline terlihat jelas. 

c. Sketsa Desain 

 

Gambar 3.31  Gambar sket layout media online (instagram) 

(Sumber: Penulis, 2020) 


