
 
 

57 
 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN KAJIAN 

4.1. Visualisasi Karya 

4.1.1.   Buku Katalog 

 

Gambar 4.1 Cover Depan Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.2 Implementasi Karya Cover Depan Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.3 Kata Pengantar Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.4 Hasil Kata Pengantar Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.5 Daftar Isi Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.6 Hasil Daftar Isi Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.7 Profil Tenun Troso 

(Sumber: Penulis, 2020)  

 

Gambar 4.8 Hasil Profil Tenun Troso 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.9 Filosofi Motif Lurik 

(Sumber: Penulis, 2020)   

 

Gambar 4.10 Hasil Filosofi Motif Lurik 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.11 Halaman  Buku Katalog Motif Lurik 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.12 Hasil Buku Katalog Motif Lurik 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.13 Isi Buku Katalog Motif Lurik  

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.14 Hasil Isi Buku Katalog Motif Lurik 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.15 Filosofi Motif Monyet 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.16 Halaman Buku Katalog Motif Monyet  

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.17 Halaman Buku Katalog Motif Monyet  

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.18 Filosofi Motif Mawar Kuning 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.19 Halaman Buku Katalog Motif Mawar Kuning  

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.20 Halaman Buku Katalog Motif Mawar Kuning 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.21 Filosofi Motif Suku Asmat 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.22 Halaman Buku Katalog Motif Suku Asmat  

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.23 Halaman Buku Katalog Motif Suku Asmat 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.24 Filosofi Motif Mawar Merah 

(Sumber: Penulis, 2020) 

  

Gambar 4.25 Halaman Buku Katalog Motif Mawar Merah 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.26 Halaman Buku Katalog Motif Mawar Merah 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.27 Filosofi Motif Rusa 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.28 Halaman Buku Katalog Motif Rusa 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.29 Halaman Buku Katalog Motif Rusa 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.30 Filosofi Motif Kupu 

(Sumber: Penulis, 2020) 

  

Gambar 4.31 Halaman Buku Katalog Motif Kupu-Kupu 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 4.32 Halaman Buku Katalog Motif Kupu-Kupu 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 4.33 Cover Belakang Buku Katalog Motive Weaving 

(Sumber: Penulis, 2020) 

1. Spesifiksi Karya 

Media Bahan  : Art Paper 230 gram 

Ukuran  : 15 cm x 15cm 

Ilustrasi Desain : Produk Tenun Troso, logo 

Tipografi  : Monolog, Recoleta, Cambria 

Proses Visualisasi : Adobe Photoshop CS6, CorelDraw         

X7 

Realisasi  : Digital Printing 

2. Identifikasi Karya 

     Katalog secara umum ialah suatu daftar informasi pustaka atau 

dokumen yang ada di perpustakaan atau toko buku maupun 
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penerbit tertentu. Daftar tersebut bisa berbentuk kartu, lembaran, 

buku atau bentuk lain, yang memuat informasi mengenai pustaka 

atau kepustakaan yang terdapat di perpustakaan atau unit 

informasi (Abdul Rahman Sholeh & Sujana, 2009:55). 

     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. (Frank 

Jefkins: 137) 

     Dalam buku katalog menggunakan unsur fotografi pada 

halaman buku katalog. Untuk warna mengambil dari salah satu 

motif tenun troso. Pemilihan huruf pada buku katalog ini ada 

beberapa jenis font yaitu Primitive, Datum, Cambria pada isi 

buku katalog ini menjelaskan tentang produk tenun troso yang 

diproduksi oleh home industry Motive Weaving.  

3. Analisis Karya  

     Buku Katalog Tenun Troso Motive Weaving memiliki 

keunggulan yaitu dapat memuat informasi yang rinci mengenai 

motif-motif tenun troso dibandingkan dengan brosur, baliho, iklan 

TV, iklan radio. Dalam buku keterangan lebih rinci dan jelas dan 

penyampaiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Buku 

lebih menarik bila didalamnya terdapat visualisasi yang khusus 

untuk melihatkan motif-motif Tenun Troso, sehingga pembeli 

melihat akan lebih tertarik. 

Buku katalog yang dirancang menggunakan visualisasi yang 

menarik dan mudah dimengerti agar memiliki daya tarik 

tersendiri oleh masyarakat. Seperti layout yang akan ditampilkan, 

typografi yang mudah dibaca dan dimengerti, warna yang 

memperkuat pesan serta gambar-gambar berupa foto yang 

menarik dan jelas. 
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a. Analisis Layout 

 

Gambar 4.34 Layout Buku Katalog 

     Sumber: Alfiana Rosida, 2020 

Layout yang digunakan pada buku katalog menggunakan 

layout mondaraian merupakan jenis layout yang mengarah pada 

bentuk kotak, horizontal (landscape), atau vertikal (potrait) 

dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang 

penyajian. Di dalam buku katalog home industry  motive weaving 

Terdapat berupa penjelasan teks dan gambar sebagai visual dari 

buku katalog tersebut. 

b. Tipografi  

Tipografi memiliki peran penting dalam setiap karya 

desain grafis yang berlangsung dari masa ke masa, yang 

bersentuhan dengan peradaban manusia. Karya yang 

muncul senantiasa mewakili semangat zaman aksi seorang 

desainer grafis dalam menyikapi setiap kebutuhan 

komunikasi visual melalui dimensi dan disiplin yang 

terdapat dalam tipografi. 

Ada beberapa jenis font yang digunakan dalam buku 

katalog home industry motive weaving yaitu : 

          

Gambar 4.35 Recoleta Demo 

(Sumber: Font, diolah melalui software coreldraw, 2020) 
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     Alasan pemilihan jenis font ini digunakan untuk 

tipografi buku katalog karena merupakan huruf yang 

mudah dibaca sehingga digunakan menjadi huruf sampul 

buku katalog. 

             

Gambar 4.36 Monolog 

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

     Jenis font ini digunakan untuk tipografi pada home 

industri motive weaving sebagai penekanan, merupakan 

jenis huruf sans serif yang jelas dan mudah dibaca. 

            

  Gambar 4.37 Cambria 

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

     Jenis font ini digunakan untuk tipografi pada penjelasan 

isi buku katalog, merupakan jenis huruf serif yang mudah 

dibaca. 

c. Analisis Warna  

Terdapat beberapa warna dari buku katalog home industri 

motive weaving, yaitu warna merah maroon, putih dan 

hijau. Warna merah pada buku katalog memadukan dengan 

warna pada kain tenun troso sehingga warna merah tampak 

dominan. Secara psikologi, warna merah mengartikan 

makna simbol ketegasan, kekuatan dan energi. Warna 

merah bisa menimbulkan persepsi tegas dan konsisten. 

Warna hijau adalah sebagai penguat dari warna putih. Arti 

warna hijau bisa juga berasosiasi dengan daya tahan dan 

kesejahteraan. 
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Sedangkan warna putih sebagai penguat warna hijau dan 

merah karena pada dasarnya warna putih adalah warna 

bebas dan terbuka. 

 

Gambar 4.38 Warna Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, diolah melalui software coreldraw, 

2020) 

4.1.2. Poster 

 

Gambar 4.39 Poster Tenun Motive Weaving 

(Sumber: Penulis, 2020) 

1. Spesifikasi Bahan : Kertas art carton 

Media Bahan  : 29,7 cm x 42 cm 
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Ilustrasi Desain  : Foto model, Typografi dan White 

Space 

Fotografi : Close Up 

Tipografi  : Primitive dan Datum 

Proses Visualisasi : CorelDraw X7 

Realisasi  : Digital Printing 

2. Identifikasi Karya 

     Poster merupakan sebagai bentuk publikasi dua dimensional 

dan satu muka, digunakan untuk menyajikan informasi, data, 

jadwal, atau penawaran, dan untuk mempromosikan orang, acara, 

tempat, produk, perusahaan, jasa atau organisasi. Perbedaan 

poster dengan media cetak lainnya adalah poster menyampaikan 

informasi pada pembaca yang sedang bergerak (on the move) 

(Rakhmad Supriyono, 2010). 

    Pengangkatan tema dalam poster ini menggunakan kolase 

beberapa foto. Desain poster yang pertama menjelaskan beberapa 

kolase proses pengerjaan tenun dan memperlihatkan kain tenun 

troso. Desain Poster yang kedua menjelaskan hasil dari foto 

model yang memakai tenun troso. 

3. Analisis Karya 

     Dalam karya seni atau desain terdapat unsur-unsur estetika 

yang mendasar dalam struktur sesuatu yang berperan untuk 

menimbulkan rasa indah pada sang pengamat. Unsur-unsur yang 

mendasar dalam menimbulkan rasa indah pada karya adalah 

keutuhan atau kebersatuan (unity), penonjolan atau penekanan 

(dominance), dan keseimbangan (balance). (Djelantik, 1997) 
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     Pada unsur estetik keutuhan bahwa karya yang indah 

menunjukkan dalam keseluruhan sifat yang utuh, yang tidak ada 

cacatnya, berarti tidak ada yang kurang dan tidak ada yang 

berlebihan. Seperti pada visualisasi desain poster tenun troso 

home industry Motive Weaving yang memiliki keutuhan dalam 

keberagaman. Terdapat satu macam kondisi atau keadaan yang 

dibuat khusus yang bersifat memperkuat keutuhannya ialah 

keselarasan atau harmoni. 

Unsur estetik penonjolan pada desain poster home industry 

Motive Weaving mempunyai maksud untuk mengarahkan 

perhatian audiens yang menikmati atau melihat poster. 

Penonjolan dilakukan pada perlawanan dalam arti adu kuat yang 

terarah dalam desain poster antara komponen desainnya yaitu 

background dan tagline. 

Unusr estetik keseimbangan pada desain poster mempunyai 

maksud untuk pada perhatian audiens. Keseimbangan dilakukan 

pada desain banckground, gambar dan tagline. 

4.1.3. T –Shirt 

 

Gambar 4.40 T-Shirt Home Industry Motive Weaving 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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1. Spesifikasi Bahan : Kain Cotton Combed 30s 

Media Bahan  : S, M, L, XL, XXL 

Ilustrasi Desain : Typografi  

Tipografi  : Primitive dan Bahnshcrift 

Proses Visualisasi : CorelDraw X7 

2. Identifikasi Karya 

     Kaos merupakan media pendukung dari media buku katlog 

tenun troso. Menggunakan tipografi tagline pada kaos. Perpaduan 

warna yang digunakan didominasi warna hitam dan warna biru, 

dengan warna tersebut dapat menjadikan kontras sehingga 

audiens terfokuskan dengan tipografi yang ada pada kaos. 

Realisasi produksi kaos menggunakan bahan kain katun combed 

30s yang lebih halus dan tidak terlalu tipis. Cat yang digunakan 

mencetak tipografi pada kaos menggunakan bahan karet rubber 

yang lebih awet dengan proses sablon manual atau screen 

printing. 

3. Analisis Karya 

     Dalam karya desain terdapat unsur estetik yang mendasar 

dalam struktur sesuatu yang berperan untuk menimbulkan rasa 

indah pada sang pengamat. Unsur-unsur mendasar dalam 

menimbulkan rasa indah pada karya adalah keutuhan atau 

kebersatuan (unity), penonjolan atau penekanan (dominance), dan 

keseimbangan (balance). (Djelantik, 1997) 

     Pada unsur estetik keutuhan bahwa karya yang indah 

menunjukkan dalam keseluruhan sifat yang utuh, berarti tidak ada 

yang kurang dan tidak berlebihan. Seperti pada visualisasi desain 

kaos home industry Motive Weaving memiliki keutuhan dalam 
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keberagaman. Penyusunan elemen visual gambar dan tipografi 

pada aplikasi kaos dilakukan berdasarkan potensi yang bersifat 

memperkuat keutuhannya dengan layout asimetris bagian depan. 

Keutuhan dalam tujuan disajikan sebagai penarik perhatian 

pembaca dalam memberikan informasi agar audience mendapat 

informasi yang baik. Penyajian elemen visual yang harus bersifat 

seimbang sangat mempengaruhi citra band identitas itu sendiri. 

Keseimbangan asymethic balance disajikan dengan kekuatan asli 

yang mendominasi bahwa telah ditentukan besar luasnya masing-

masing elemen visual dan warnanya untuk menvcapai 

keseimbangan dalam susunan kombinasi dan ini berkaitan dengan 

informasi yang akan diterima oleh audiens sebagai perhatian yang 

diberikan sebagai media informasi sekaligus media promosi. 

4.1.4. X-Banner 

 

Gambar 4.41 X-Banner Peluncuran Buku Katalog 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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1. Spesifikasi Karya 

Media Bahan  : Flexy 280 gram  

Ukuran  : 60 cm x 160 cm 

Ilustrasi Desain : Foto Buku Katalog, logo dan 

Typografi 

Tipografi  : Gatty, Anna 

Format Desain  : Potrait 

Proses Visualisasi : CorelDraw X7  

Realisasi  : Digital Printing 

2. Identifikasi Karya 

     X-Banner adalah termasuk produk digital printing yang dapat 

digunakan sebagai media informasi dan promosi. X-Banner sering 

digunakan karena bentuknya yang portable dan efektif bisa 

dibawa dengan konstruksi penyangga di belakangnya berbentuk 

menyilang mirip huruf X yang menjadikan banner bisa berdiri. 

Standar ukuran X-Banner adalah 60 cm x 160 cm, 80 cm x 180 

cm, dan 80 cm x 200 cm. X-Banner yang digunakan dalam 

perancangan buku katalog tenun troso home industri Motive 

Weaving adalah ukuran 60 cm x 160 cm. 

3. Analisis Karya 

     Dalam karya desain terdapat unsur estetik yang mendasar 

dalam struktur sesuatu yang berperan untuk menimbulkan rasa 

indah pada sang pengamat. Unsur-unsur yang mendasar dalam 

menimbulkan rasa indah pada karya adalah keutuhan atau 

kebersatuan (unity), penonjolan atau penekanan (dominance), dan 

keseimbangan (balance). (Djelantik, 1997) 
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     Pada unsur estetika keutuhan bahwa karya yang indah 

menunjukkan dalam keseluruhan sifat yang utuh. Seperti pada 

visualisasi desain X- Banner perancangan buku katalog tenun 

troso Motive Weaving yang memiliki keutuhan dan keberagaman. 

Bilamana komponen dari suatu komposisi semua sama wujudnya, 

keutuhannya nampak secara jelas, bila bagian-bagian sangat 

berlainan satu dengan yang lain, maka keutuhan dari 

keseluruhannya dapat dicapai, dengan menjamin agar terdapat 

hubungan yang kuat antara bagian-bagian, baik mengenai 

kedudukannya, maupun masing-masing. 

     Unsur estetik penonjolan pada desain X-banner buku katalog 

tenun troso mempunyai maksud untuk mengarahkan perhatian 

audiens yang melihat x-banner. Penonjolan dilakukan pada 

perlawanan dalam arti adu kuat yang terarah dalam desain X-

Banner diantara dua komponen desainnya, yaitu visual foto buku 

katalog  dan typografy. Tujuan dalam intensitasnya, bahwa yang 

paling utama adalah tentang penampakan tentang buku katalog 

tenun troso.  

     Keseimbangan desain X-banner tenun troso dicapai tanpa 

simetri atau disebut sebagai asymmethic balance. Keseimbangan 

asymmethic balance disajikan dengan kekuatan asli pada fotografi 

yang mendominasi bahwa telah ditentukan besar luasnya masing-

masing elemen visual dan warnanya untuk mencapai 

keseimbangan  dalam susunan kombinasi. Karena kekuatan asli 

yang mendominasi tidaklah sama, maka luas areal yang harus 

diduduki masing-masing elemen visual dan warna untuk 

mendapati keseimbangan tidaklah sama sehingga terjadilah 

keseimbangan tidak simetri pada layout desain X-banner tenun 

troso yang disebut sebagai asymmethic balance. 
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4.1.5.  Instargram (Media Sosial) 

 

Gambar 4.42 Media Online (Instagram) Home Industry Motive 

Weaving 

    (Sumber: Penulis, 2020) 

1. Spesifikasi Karya 

Media Bahan  : Media Online (Internet) 

Ukuran Publikasi : 1080 px x 1080 px 

Ilustrasi Desain : Foto model  

Tipografi : - 

Format Desain : Landscape 

Proses Visualisasi : CorelDraw X7 

Realisasi : Media Online (Internet) 
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2. Identifikasi Karya 

     Media sosial adalah media yang paling banyak digunakan oleh 

industry, organisasi, dan institusi saat ini. Media sosial adalah 

sebuah media komunikasi yang memberikan cara baru dalam 

menyampaikan dan mempublikasikan pesan, relative lebih cepat, 

murah, dan efektif dibandingkan media konvesional. Media sosial 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, informasi, dan 

promosi dengan cara membagikan foto maupun video teks atau 

caption. Media sosial untuk home industry Motive Weaving 

difungsikan sebagai media informasi dan promosi. Jenis promosi 

yang dapat dilakukan di media sosial bisa bersifat statis (iklan 

banner dan tulisan) maupun yang bersifat dinamis (kuis, kontes, 

event) dengan memanfaatkan beberapa fitur dari media sosial 

tersebut. 

     Instagram sebgai salah satu media sosial yang populer 

belakangan ini menjadi salah satu pilihan media branding untuk 

home industry Motive Weaving. Hal ini dikarenakan pengguna 

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 dengan beberapa fitur yang tersedia agar pengguna dapat 

berkreasi dengan foto yang akan mereka unggah. Hasil foto atau 

video yang telah di unggah di Instagram juga dapat dibagikan 

beberapa ke beberapa media sosial yang lain. 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 

branding karena juga terdapat layanan untuk kebutuhan 

memasang iklan atau promosi. 

     Desain visual yang diterapkan pada Instagram home industry 

Motive Weaving ada dua jenis yaitu statis dan dinamis. 
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Visualisasi statis dari Instagram hanya berupa persegi namun 

ditampilkan ke dalam bentuk lingkaran dengan ukuran diameter 

600 px x 600 px dan menggunakan warna dasar cream. 

Sedangkan desain untuk tamplate publikasi gambar atau foto 

berupa PNG dengan ukuran 1080 px x 1080 px. Gambar atau foto 

yang diunggah lebih mengedepankan fotografi fashion. 

3. Analisis Karya 

     Dalam karya desain terdapat unsur estetik yang mendasar 

dalam struktur sesuatu yang berperan untuk menimbulkan rasa 

indah pada sang pengamat. Unsur-unsur yang mendasar dalam 

menimbulkan rasa indah pada karya adalah keutuhan atau 

kebersatuan (unity), penonjolan atau penekanan (dominance), dan 

keseimbanagan (balance). (Djelantik, 1997) 

     Pada unsur estetik keutuhan bahwa karya yang indah 

menunjukkan dalam keseluruhan sifat yang utuh, yang tidak ada 

cacatnya, berarti tidak ada yang kurang dan tidak ada yang 

berlebihan. Seperti pada visualisasi desain media online 

instagram home industry Motive Weaving yang memiliki 

keutuhan dalam keberagaman. Bagian komponen dari suatu 

komposisi semua sama wujudnya, keutuhannya nampak secara 

jelas, jika bagian berlainan satu dengan yang lain, maka keutuhan 

dari keseluruhannyadapat dicapai dalam estetis, dengan menjamin 

agar terdapat hubungan yang kuat antar bagian-bagian, baik 

mengenai kedudukannya, maupun masing-masing. Terdapat satu 

macam kondisi atau keadaan yang dibuat khusus bersifat 

memperkuat keutuhannya ialah keselarasan, pada bagaian ini 

ditampilkan pada beberapa visual yaitu fotografi.  

 


