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BAB III 

KONSEP DESAIN DAN PERANCANGAN 

3.1. DESAIN 

3.1.1. Identifikasi Data 

Rina Studio merupakan salah satu studio foto di Jepara yang 

menawarkan berbagai jenis layanan jasa fotografi. Rina Studio beralamat di 

Jl. Raya Jepara –Bangsri Km. 09 Mlonggo yang berdiri sejak tahun 1995. 

Rina Studio termasuk ke dalam jenis usaha perorangan yang di dirakan oleh 

Maskan, S.Pd, MM. 

Berawal dari ketertarikan Maskan, S.Pd, MM. dalam dunia fotografi 

membuat beliau mendalami dan mempelajari ilmu fotografi, beliau 

mempelajari ilmu dan teknik fotografi dari para fotografer senior dan sangat 

berpengalaman salah satunya dari Darwis Triadi, selain itu Maskan, S.Pd, 

MM. juga sering mengikuti kegiatan maupun evant Fotografi. Seiring waktu 

ketertarikan dan pengalaman beliau tersebut yang membuat beliau 

memutuskan untuk membuka jasa dalam bidang fotografi. 

Pada awal berdirinya Rina Studio sebelumnya usaha penyedia jasa 

fotografi yang di dirakan oleh  Maskan, S.Pd, MM. ini berdiri dengan nama 

Rizal Studio yang merupakan nama dari anak pertama beliau. Pada saat 

beliau melakukan kunjungan ke kota Semarang beliau melihat Rona studio 

fotografi yang sangat ramai dan banyak memiliki pelanggan, hal tersebut 

yang membuat beliau mendapatkan ide untuk mengganti nama studio foto 

miliknya Rizal Studio menjadi Rina Studio dengan harapan setelah 

mengganti nama studio foto milik beliau dengan nama yang mirip dengan 

Rona Studio membuat studio foto yang beliau dirikan memiliki 

keberuntungan dan menjadi ramai serta memiliki banyak pelanggan seperti 

Rona studio setelah mengganti nama studionya menjadi Rina Studio. 
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Konsumen atau pengguna layanan jasa fotografi Rina Studio 

kebanyakan dari masyarakat umum yang menggunakan jasa fotografi Rina 

Studio seperti foto identitas dan foto dalam acara pernikahan, maupun 

beberapa instansi atau lembaga pendidikan yang bekerjasama menggunakan 

jasa fotografi Rina Studio untuk  kebutuhan foto di lembaga pendidikan 

tersebut. Dalam pelayanan jasa fotografi Rina Studio buka dari pukul 07.30 

pagi sampai pukul 21.00 malam, buka setiap hari namun pada tanggal merah 

atau hari libur nasional tidak dapat dipastikan. Dalam sistem penggunaan jasa 

fotografi di Rina Studio konsumen bisa langsung melakukan sesi foto di Rina 

Studio maupun di lokasi yang di tentukan konsumen, apabila lokasi di luar 

Rina Studio konsumen bisa melakukan pemesanan atau booking melalui via 

telfon atau whatsapp. Wawancara , Maskan, 6 September 2020. 

 

Gambar 3.1. Foto  Rina Studio Tampak dari depan 

Sumber : Penulis. 2020 
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Gambar 3.2. Foto Ruang Pelayanan Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2020 

 

 

 

Gambar 3.3. Foto Ruang Pelayanan Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2020 
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Gambar 3.4. Foto Studio Foto Lantai Atas Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2020 

 

 

 

Gambar 3.5. Foto Studio Foto Lantai Bawah Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2020 
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3.1.1.1.Visi Misi Rina Studio 

Rina Studio memiliki visi yang merupakan hal yang ingin dicapai oleh 

perusahaan dalam keberadaannya yaitu fotografi sebagai kebutuhan sehari-hari 

masyarakat. Adapun visi Rina Studio yaitu “Sebagai penyedia jasa foto unggulan 

dalam memberikan pelayanan yang berkualitas untuk area Jepara, professional 

dan penuh rasa tanggung jawab akan kepuasan pelanggan ”. 

Misi merupakan langkah yang ditempuh suatu institusi atau perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Misi Rina Studio adalah “Memberikan pelayanan yang 

maksimal serta memberi kepuasan bagi pelanggan dan mitra usaha“.          

               

 

Gambar 3.6. Foto Visi dan Misi Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2020  
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3.1.1.2. Manajemen Industri 

Rina Studio terdapat struktur organisasi yang bertugas dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi bagi karyawan-karyawan dalam segala aspek dan bidang 

melalui koleksi yang dimiliki bagian ini.  

a. Pemilik : Maskan, S.Pd.,MM. 

b. Manager : Rizal 

c. Photographer Utama : Agus dan Sholikul 

d. Photographer Backing : Fiki dan Yanto 

e. Photo Editor : Danang dan Fathkur 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Struktur Organisasi Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020  
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3.1.1.3.Proses Produk Industri 

Kegiatan usaha Rina Studio memiliki waktu bekerja pukul 07.30 – 21.00, 

dalam seminggu mendapatkan libur sebanyak dua hari dengan cara shift atau 

bergilir sesuai  jadwal. Dalam proses produksi terdapat hubungan kerja yang harus 

solid dan saling dapat dipercaya dalam bekerjasama dengan tim, berikut adalah 

hubungan kerja antar tim dalam proses produksi: 

1. Pemilik 

Mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam studio  

2. Manager 

Membangun tim kerja di dalam studio foto agar terjalinnya 

kekompakan di antara pegawainya untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. Manager juga merangkap dalam mengerjakan 

administrasi dan membuat laporan serta menganalisisi laporan tersebut 

dan memberikan solusi jika terjadi masalah. 

3. Photographer Utama 

Melakukan tugasnya dengan kamera utama. 

4. Photographer Backing 

Sebagai backingan photographer utama jika terjadi masalah, seperti 

tertinggal moment yang tepat maka di backing oleh photographer 

backing. 

5. Editor 

Mengedit semua file yang telah diambil oleh photographer utama dan 

photographer backing. 
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Gambar 3.8. Alur Proses Produksi Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020 

3.1.1.4. Data Produk dan Jasa 

Unsur terpenting sebelum melakukan kegiatan promosi adalah adanya 

suatu produk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan 

mengutamakan kualitas produk dan profesionalitas dalam pengambilan gambar. 

Hal ini yang membuat foto yang dihasilkan menjadi berkualitas. 

Selain hal tersebut berdasarkan slogan “Percayakan Kebutuhan Foto Anda 

Kepada Kami”, menerangkan bahwa berbagai jasa yang ditawarkan oleh Rina 

Studio akan dikerjakan secara professional sehingga konsumen yang menggunkan 

jasanya dapat percaya dengan hasil yang memuaskan. 

Rina Studio selalui berupaya menyediakan, mengutamakan, dan melayani 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan fotografi. Rina Studio memiliki 

beberapa jasa yang merupakan sebuah produk yang ditawarkan kepada 

masyarakat, antara lain: 

a. Photo Wedding 

Photo Prewedding biasanya digunakan dalam menangkap atau  

mengabadikan momen dalam sebuah acara pernikahan dalam bentuk 

sebuah photo. 
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 Gambar 3.9. Foto  Wedding  

Sumber : Rina Studio. 2020  

 

  

Gambar 3.10. Foto  Wedding 

Sumber : Rina Studio. 2020 
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b. Photo Prewedding 

       Photo Prewedding merupakan sesi pengambilan  photo yang 

dilakukan sebelum diadakannya sebuah acara pernikahan. 

  

  

Gambar 3.11. Foto Prewedding 

Sumber : Rina Studio. 2020  

 

  

Gambar 3.12. Foto Prewedding 

Sumber : Rina Studio. 2020  
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c. Photo Identitas 

     Photo Identitas yang lebih dikenal dengan pasphoto, photo formal 

yang digunakan untuk melengkapi data diri pada surat-surat penting. 

 

  

Gambar 3.13. Foto Identitas 

Sumber : Rina Studio. 2020 

 

  

Gambar 3.14. Foto Identitas 

Sumber : Rina Studio. 2020  
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d. Photo Katalog Mebel 

 Photo katalog mebel merupakan kumpulan dari beberapa photo 

produk mebel yang dilengkapi diskripsi dari produk furniture yang 

berada dalam katalog tersebut. 

 

  

Gambar 3.15.  Desain Kover katalog Mebel 

Sumber : Rina Studio. 2020  

 

  

Gambar 3.16. Desain halaman katalog Mebel 

Sumber : Rina Studio. 2020  
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e. Desain Grafis 

 Desain grafis merupakan sebuah perancangan yang menggunakan 

gambar dan digabungkan dengan grafis kemudian di olah  menjadi 

bentuk sebuah media komunikasi visual. 

  

Gambar 3.17. Desain Grafis Banner Pengajian Akbar 

Sumber : Rina Studio. 2019  

f. Glass Wood Photo 

Merupakan photo yang dicetak di media kayu dan dilapisi 

menggunakan kaca. 

 

Gambar 3.18. Foto Glass Wood Photo 

Sumber : Rina Studio. 2020 
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g. Cetak Photo dari Handphone, CD, Scanner 

Print atau mencetak hasil photo yang telah tersimpan di handphone, 

cd, dan hasil dari mesin scanner. 

 

Gambar 3.19. Cetak Photo dari  CD 

Sumber : Rina Studio. 2020 

h. Cuci cetak warna/hitam putih dari klise 

Cuci dan mencetak  photo dari klise dalam bentuk warna ataupun 

hitam putih. 

  

Gambar 3.20. Cuci cetak warna/hitam putih dari klise 

Sumber : Rina Studio. 2020 
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i. Photo Hitam Putih/Warna 

Pengambilan gambar menggunakan kamera digital maupun analog 

dalam bentuk berwarna maupun hitam putih. 

  

  

Gambar 3.21. Foto Identitas Warna 

Sumber : Rina Studio. 2020 

 

  

Gambar 3.22. Foto Identitas Hitam Putih 

Sumber : Rina Studio. 2020 
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3.1.1.5. Data Pemasaran 

Beraneka ragam varian jasa fotografi Rina Studio dipasarkan sejak tahun 

1995 hingga sekarang melalui mulut ke mulut antar konsumen. Pemasaran Rina 

Studio memanfaatkan setiap event / kegiatan pemotretan sebagai pemasaran 

langsung dengan memanfaatkan link kerjasama dengan beberapa instansi 

pendidikan seperti TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, maupun Perguruan 

Tinggi seperti UNISNU Jepara yang sudah menjadi langganan pemakai jasa 

fotografi dari Rina Studio. Secara teknis Rina Studio menawarkan kepada audiens 

dibantu oleh customer servis Rina Studio. Kegiatan pemotretan tersebut umumnya 

pemotretan, wisuda, maupun identitas siswa dan anggota instansi pendidikan 

seperti guru dan karyawan. Selain memanfaatkan kegiatan pemotretan, Rina 

Studio memanfaatkan media digital online website untuk pemasaran. 

Namun pemasaran dari kedua media tersebut memerlukan jangkauan 

waktu tertentu, baik renggang waktu dan keaktifan (update) dalam berpromosi. Di 

tinajau dari kreatifitas dalam bermedia promosi Rina Studio masih pasif, dalam 

arti kurang (update) mengikuti perkembangan pemanfaatan media promosi baik 

cetak maupun digital. 

3.1.1.6. Data Promosi 

Periklanan merupakan suatu tahap pemasaran baik barang atau jasa. 

Pengemasan, penetapan harga, dan publikasi. Adanya kegiatan periklanan 

menunjang keberhasilan dalam menggait konsumen atau pelanggan sebanyak-

banyaknya. 

Ditinjau dari segi publikasi, Rina Studio telah memanfaatkan media 

online/ digital dan media cetak untuk mempromosikan jasa. Berikut media 

publikasi yang digunakan dalam mempromosikan jasa fotografi Rina Studio: 

a. Website / media hidder 

Website adalah halaman informasi yang bias diakses dari 

seluruh dunia melalui jaringan internet. Website yang dimaksud di sini 

adalah website resmi akan suatu perusahaan atau produk. Website ini 

menjadi media resmi dari perusahaan atau produk untuk menampilkan 

informasi tentang mereka (Yudha Ardhi, 2013:63). 
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Website yang digunakan oleh Rina Studio cenderung masih 

standar dengan penggunaan desain yang masih cenderung monoton 

dan informasi yang terdapat dalam website tersebut tidak lengkap 

hanya informasi dasar seperti alamat, dengan hanya menampilkan 

sedikit contoh hasil foto yang dikerjakan oleh Rina Studio sehingga 

kurang menarik minat konsumen yang mengunjungi website Rina 

Studio tersebut. 

 

Gambar 3.23. Screenshoot Halaman Blogspot  Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020 

 

Gambar 3.24. Screenshoot Halaman Blogspot  Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020 
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Gambar 3.25. Screenshoot Halaman Blogspot  Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020 

  

Gambar 3.26. Screenshoot Halaman Blog Blogspot  Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020 
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Gambar 3.27. Screenshoot Halaman Blogspot  Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020 

  

Gambar 3.28. Screenshoot  Halaman Blogspot  Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020 
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b. Logo 

Logo atau tanda gambar (picture mark) merupakan identitas 

yang dipergunakan untuk menggambakan citra dan karakter suatu 

lembaga atau perusahaan maupun organisasi (Kusrianto,2007:232). 

Logo yang digunakan oleh Rina Studio sangat simple hanya 

menggunakan logo teks Rina Studio yang digabungkan dengan logo 

gram dengan symbol lensa kamera dengan penggunaan perpaduan 

warna merah dan biru muda. Menjadikan logo Rina Studio begitu 

simple namun memberikan efek penegasakn dengan warna yang 

digunakan. 

 

Gambar 3.29. Logo Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020 

 

c. Kemasan / Packaging Foto 

Kemasan berlaku untuk membungkus, melindungi, mengirim, 

mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan 

sebuah produk dipasar. Pada akhirya desain kemasan berlaku sebagai 

pemasaran produk dengan mengkomunikasikan kepribadian atau 

fungsi produk konsumsi secara unik (Klimchuk dan Sandra, 2006:33). 

Hanya terdapat satu kemasan yang digunakan oleh Rina Studio, 

kemasan berbahan kertas yang digunakan dengan keterangan berbagai 

jenis produk yang ditawarkan yang dicetak pada kemasan tersebut. 

Kemasan yang digunakan ini hanya digunakan untuk produk cetak 
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foto dengan ukuran yang kecil seperti 2x3 ataupun 4x6 yang sering 

digunakan untuk kebutuhan foto identitas. 

 

Gambar 3.30. Foto Kemasan Rina Studio 

Sumber : Rina Studio. 2020 

3.1.1.7. Target Market Audiens 

a. Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografi merupakan pembagian pasar menjadi unit-

unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, Negara bagian, 

provinsi, kota, dan kepulauan (Suyanto, 2007:51). Segmentasi 

geografis Rina Studio Foto merupakan wilayah kota Jepara dan 

sekitarnya, baik wilayah Jepara maupun luar kota. 

b. Segmentasi Demografis 

Pengelompokkan pasar yang berdasarkan variable-variabel 

pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, usia, ukuran 

keluarga, siklus hidup keluarga, pekerjaan, agama, ras, generasi, 

kewarganegaraan, dan kelas sosial (Suyanto, 2007:52). Segmentasi 

demografis Rina Studio adalah untuk segala usia, jenis kelamin laki-

laki maupun perempuan, pendidikan mulai PAUD hingga Mahasiswa, 

keseluruhan umat beragama, semua kalangan dapat menggunakan jasa 

dari Rina Studio Foto yang sifatnya umum. 
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c. Segmentasi Psikografis 

Mengelompokkan pasar ke dalam variable gaya hidup, nilai 

dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang-orang yang 

menonjol dari suatu kelas sosial (Suyanto, 2007:57). 

Segmentasi psikografis Rina Studio untuk semua kalangan 

baik menengah ke atas maupun menengah kebawah, terutama 

pelanggan yang membutuhkan dan menggunakan jasa photografi. 

d. Segmentasi Manfaat 

Mengklarifikasi pasar berdasarkan atribut (nilai) atau manfaat 

yang terkandung dalam suatu produk (Suyanto, 2007:60). Segmentasi 

manfaat Rina Studio menawarkan jasa fotografi kepada konsumen 

yang membutuhkan berbagai jenis jasa fotografi seperti seperti foto 

identitas, wedding, prewedding, kelulusan, maupun kebutuhan 

fotografi lainnya. 

3.1.1.8. Analisis SWOT 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari penulis maka tahap selanjutnya 

melakukan analisa yaitu menggunakan analisis SWOT. Penulis menerapkan 

analisa melalui tahapan analisa awal dan analisa komparasi silang. Berikut adalah 

matrik analisis SWOT tahapan analisa awal dan analisa komparasi silang Rina 

Studio: 

Tabel 3.1. Analisis SWOT Awal  Rina Studio 

Analisis Internal Eksternal 

Strenghtnes (S) Crew Rina Studio memiliki 

keterampilan (skill) yang 

memadai dalam suatu 

bidang fotografi. 

 

 

 

Rina Studio sudah 

memiliki banyak 

pelanggan tetap. 

Rina Studio adalah salah 

satunya studio foto di 

Mlonggo. 
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Rina Studio bekerjasama 

dengan beberapa instansi 

pendidikan dalam 

menangani seluruh 

kebutuhan foto. 

Weaknes (W) Tidak memiliki SDM yang 

memahami publikasi. 

Tidak ada inisiatif untuk 

maju dalam bidang 

perubahan publikasi 

mengikuti perkembangan 

zaman, contohnya media 

promosi instagram Rina 

Studio yang telah ada belum 

diolah menjadi media 

promosi yang matang dan 

masih sepi. 

Saat ini Rina Studio 

lebih dikenal oleh client 

dengan brand  nama 

pemilik studio yaitu 

“Bapak Maskan”. 

Opportunity (O) Keterampilan (skill) 

fotografi yang memadai, 

memiliki jasa yang 

professional beberapa jenis 

jasa fotografi, mampu 

dijadikan sebagai 

pemenuhan kebutuhan jasa 

fotografi andalan 

masyarakat. 

Jasa fotografi sangat 

dibutuhkan di 

masyarakat dalam 

memenuhi segala hal 

kebutuhan sehari-hari 

mulai dari instansi, 

pendidikan, hingga 

wedding. 

Jasa fotografi Rina 

Studio sudah sangat 

dipercayai oleh klien 

memiliki kualitas foto 

yang sangat baik. 

Threat (T) Rina Studio kurang 

memperhatikan serta 

kurangnya pengetahuan di 

bidang pemanfaatan media 

promosi komunikasi visual. 

Kurang berani dalam 

pengaplikasian media 

promosi Visual 

Seiring waktu kurangnya 

eksistensi dalam promosi 

melalui komunikasi 

visual, sehingga akan 

munculnya persaingan 

usaha sejenis yang lebih 

kuat dalam hal branding  

sehingga lebih 

menonjolkan  identitas 
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Kurangnya eksistensi dan 

memberanikan dalam satu 

tim (crew) mempromosikan 

diri atau membranding atas 

satu tim. 

 

 

melalui seragam yang 

digunakan pada setiap 

kru sehingga  

memungkinkan 

mengambil alih klien. 

Kurangnya eksistensi, 

rasa kepercayaan pada 

staff, dan  memberanikan 

diri dalam promosi 

sebuah nama studio 

“Rina Studio”, maka 

Brand Rina Studio lebih 

dikenal dengan nama 

pemilik studio yaitu 

Maskan. 

Sumber :  Penulis.2020 

 

Tabel 3.2. Matrik SWOT Rina Studio 

Analisis Opportunity (O) Threat (T) 

Strenghtnes (S) (SO) 

Crew Rina Studio 

memiliki keterampilan 

(skill) yang memadai 

dalam suatu bidang 

fotografi. Keterampilan 

(skill) fotografi yang 

memadai, memiliki jasa 

yang professional 

beberapa jenis jasa 

fotografi, mampu 

dijadikan sebagai 

pemenuhan kebutuhan 

jasa fotografi andalan 

masyarakat. 

(ST) 

Rina Studio bekerjasama 

dengan beberapa instansi 

pendidikan dalam 

menangani seluruh 

kebutuhan foto. Seiring 

waktu kurang berani 

melakukan promosi 

secara keseluruhan crew, 

promosi cenderung 

sepihak dan 

mendominasi, maka 

brand Rina Studio lebih 

dikenal dengan brand 

atau nama pemilik studio 

yaitu Maskan. 
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Weaknes (W) (WO) 

Tidak ada inisiatif untuk 

maju dalam bidang 

perubahan publikasi 

tepatnya media promosi 

baik media digital 

ataupun media cetak  

mengikuti perkembangan 

zaman. Dampak dari 

kurang aktifnya dalam 

bermedia promosi  

sementara itu jasa 

fotografi sangat 

dibutuhkan di masyarakat 

dalam memenuhi segala 

hal kebutuhan sehari-hari 

mulai dari instansi, 

pendidikan, hingga 

wedding. 

 

(WT) 

Saat ini Rina Studio lebih 

dikenal oleh client 

dengan brand  nama 

pemilik studio yaitu 

“Bapak Maskan”. Kurang 

berani melakukan 

promosi secara 

keseluruhan crew atau 

tim kreatif Rina Studio, 

promosi cenderung 

sepihak dan 

mendominasi. Kurangnya 

eksistensi, rasa 

kepercayaan pada staff, 

dan  memberanikan diri 

dalam promosi sebuah 

nama studio “Rina 

Studio”, maka Brand 

Rina Studio lebih dikenal 

dengan nama pemilik 

studio yaitu Bapak 

Maskan. 

Sumber :  Penulis.2020 

 

 Dari hasil komparasi silang analisis SWOT diatas dapat ditarik kesimpulan 

Rina Studio adalah jasa di bidang fotografi yang dikelola beberapa tim kreatif atau 

crew fotografi. Ditinjau secara keseluruhan tim, bahwa Rina Studio memiliki 

memiliki ketranpilan (skill) yang memadai dalam bidang fotografi yang dimiliki 

setiap crew. Rina Studio memiiki beberapa pelanggan tetap bahkan sudah bekerja 

sama dengan instansi pendidikan yeng membutuhkan kebutuhan foto sebagai foto 

identitas. Namun keadaan eksistensi promosi Rina Studio berbanding terbalik 

dengan skill dan pelayanan Rina Studio yang dimiliki, yaitu kurangnya 

pengetahuan dan informasi mengenai pemanfaatan media publikasi. Selain itu 

tidak adanya inisiatif untuk maju dalam pembaruan cara penyampaian informasi, 

kemudian keraguan dalam hal mencoba serta mengaplikasikan hal yang berkaitan 
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kemajuan publikasi melalui media digital yang umumnya diterapkan kompetitor. 

Salah satunya media publikasi digital yaitu instagram yang saat ini ramai 

dimanfaatkan sebagai media publikasi suatu usaha atau bisnis.   Mengenai hal 

tersebut berdampak pada masyarakat hanya mengetahui  keberadaan Rina Studio 

dari mulut ke mulut dan client lebih mengetahui brand dengan nama owner usaha 

yaitu “Bapak Maskan”. Jasa fotografi secara mendasar dibutuhkan oleh 

masyarakat sesuai jenis kebutuhan baik perlengkapan syarat administratif instansi, 

prewedding, dan wedding. Berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap 

fotografi, berbagai jenis pelayanan dan keterampilan  Rina Studio mewakili 

jawaban dari berbagai aspek kebutuhan fotografi oleh masyarakat. Maka 

pelayanan dan jasa fotografi Rina Studio dipublikasikan melalui media 

komunikasi visual berpeluang besar dalam meraup konsumen sebanyak-

banyaknya serta meningkatkan omset penjualan jasa.   

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada tabel diatas maka diperlukan; 

a. Perlu adanya perancang yang mampu memahami dan menguasai 

publikasi di bidang media promosi baik media cetak luar ruangan 

maupun media promosi digital untuk memasarkan brand Rina Studio 

sebagai salah satu studio fotografi di Jepara. 

b. Perlu adanya promosi secara keseluruhan crew melalui atribut Rina 

Studio guna memperkuat brand Rina Studio. 

c. Diperlukan pengolahan informasi mencangkup publikasi dari sisi 

konten dan infografis ditata kemudian diterapkan pada media 

instagram. 

d. Diperlukan eksistensi dalam media berpromosi baik media cetak luar 

ruangan maupun media digital guna memperkuat brand Rina Studio. 
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3.1.1.9. Tindak Lanjut Analisis  

Setelah melakukan analisis SWOT tahap selanjutnya adalah merumuskan 

unique selling proposition dan positioning. 

a. Unique Selling Proposition (USP) 

Strategi Unique Selling Proposition dikembangkan oleh Rosser 

Reeves. Strategi ini berorientasi pada keunggulan atau kelebihan 

produk yang tidak dimiliki oleh produk saingannya. Kelebihan 

tersebut juga merupakan suatu yang dicari atau dijadikan alasan 

konsumen menggunakan suatu produk (Suyanto, 2004:116) 

Produk atau jasa yang ditawarkan merupakan unsur yang 

penting dalam pemasaran, oleh sebab itu produk atau jasa yang 

ditawarkan harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen 

tanpa mengabaikan keunikan produk atau jasa yang ditawarkan 

tersebut. Ditinjau dari segi gaya hasil fotografi Rina Studio memiliki 

cirikhas fotografi natural, hal ini dipengaruhi oleh fotografer melakukan 

cara setting kamera dan penentuan sumber pencahayaan. Demikian 

membuat hasil fotografi Rina Studio terlihat natural, setting pewarnaan 

dan detail foto sangat dipertimbangkan. Keunikan yang mendasar pada 

hasil fotografi Rina Studio dominan lebih halus (smooth), hal ini yang 

menjadi customer atau klien tertarik dengan keunikan jasa fotografi 

Rina Studio.  

b. Positioning 

Strategi positioning sebagai dasar strategi pemasaran 

dikemukakan oleh Jack Trout dan Al Ries pada awal tahun 1970-an 

dan menjadi dasar yang popular pengembangan strategi kreatif. 

Gagasan umum positioning adalah menempatkan sebuah produk 

untuk mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen 

(Suyanto, 2004:119).  

Strategi positioning Rina Studio dalam menempatkan jasa yang 

ditawarkan untuk mendapatkan posisi yang baik dalam benak 
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konsumen. Pelayanan dan hasil jasa menjadi penilaian utama oleh 

konsumen, baik dalam bentuk publikasi maupun ketrampilan jasa 

yang ditawarkan. Dengan selalu memuaskan pelanggan melalui hasil 

dari jasa yang ditawarkan, demikian menjadi acuan yang sesuai 

berdasarkan slogan Rina Studio yakni “Percayakan Kebutuhan 

Fotografi Anda Kepada Kami”. 

3.1.2. Metode Perancangan 

Dalam merancang media promosi Rina Studio menggunakan metode kotak 

kaca (glass box method), yaitu metode berfikir rasional yang secara obyektif dan 

sistematis menelaah sesuatu hal secara logis dan terbebas dari pikiran dan 

pertimbangan yang tidak rasional (irasional), misalnya sentimen dan selera. 

Metode ini menemukan fakta-fakta alasan yang kuat melandasi terjadinya suatu 

hal atau kejadian dan selanjutnya menemukan alternatif solusi atas permasalahan 

yang timbul. Dalam metode glass box terdiri dari empat tahapan, yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

Tahapan persiapan merupakan tahapan awal dalam memulai 

sebuah perancangan dari penentuan Rina Studi sebagai objek yang 

diangkat, pengumpulan data, kemudian melakukan analisis hingga 

menemukan permasalahan yang akan menjadi latar belakang sebagai 

pencetus awal perancangan media yang mampu memecahkan 

permasalahan pada Rina Studio. 

b. Tahap Inkubasi 

Tahapan proses inkubasi diawali dengan mengambil jeda 

waktu untuk  mencari reverensi yang berkaitan dalam perancangan 

media promosi Rina Studio. Setelah menemukan beberapa reverensi 

yang dapat digunakan sebagai perbandingan dalam melengkapi proses 

mendesain media promosi Rina Studio, selanjutnya penulis 

menganalisa hasil pencarian reverensi tersebut dan menyiapkan data-

data yang berkaitan reverensi tersebut agar dapat digunakan sebagai 

acuan dalam tahapan selanjutnya. 
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c. Tahap Luminasi 

Tahapan Luminasi merupakan tahapan lanjutan dari tahap 

persiapan dan inkubasi. Pada tahapan ini sudah terbentuknya ide awal 

perancangan media promosi Rina Studio yang kemudian 

divisualisasikan dalam bentuk sketsa. Kemudian penulis melakukan 

analisa pengelompokkan kebutuhan media promosi Rina Studio yang 

diperlukan. Setelah itu berdasarkan hasil analisis kebutuhan desain 

maka ditarik kesimpulan berdasarkan segala pertimbangan yang 

dibutuhkan Rina Studio, selanjutnya adalah penyusunan konsep dan 

dikembangkan menjadi alternatif desain. 

d. Tahap Verifikasi 

Tahapan verifikasi merupakan proses pengembangan semua 

ide dan finishing serta semua proses ditinjau ulang melalui metode 

evaluasi. Tahap verifikasi ini mencangkup empat tataran desain, yaitu 

pemilahan segment, jenis produk yang akan dipromosikan, pemilihan 

media, dan pemilihan elemen pendukung grafis hingga tema desain. 

Empat tataran desain tersebut sangat diperhatikan dalam tahap 

verikasi sebab hasil akhir perancangan media promosi Rina Studio 

selain menarik perhatian audiens juga informasi yang tertuju tepat 

pada sasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31. Diagram Alur Metode Glass Box 

Sumber : Penulis. 2020 
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3.1.3. Strategi Kreatif 

 

Dalam perancangan media promosi Rina Studio menggunakan tema “soft 

dan dinamis”. Dengan penggunaan warna-warna soft dalam desain pemilihan 

warna-warna pastel yang lembut serta hangat namun tetap menarik berpadu 

dengan unsur-unsur yang dinamis menggunakan ilustrasi berupa garis dan bidang 

lengkung sehingga menonjolkan kesan yang lues. Penambahan beberapa typografi 

seperti Serif , San Serif dan Script yang melengkapi dalam perancangan media 

promosi Rina Studio. Font berjenis Serif  akan digunakan pada acuan pembuatan 

logo baru Rina Studio. Kemudia huruf berjenis Sanserif diaplikasikan pada 

tagline logo serta digunakan pada body text. Sedangkan penambahan berjenis 

Script diaplikasikan sebagai caption pada media digital. 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat tetap hidup dan 

berkembang, tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha mempertahankan 

dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba perusahaan. Usaha ini hanya 

dapat dilakukan apabila perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

penjualannya, melalui usaha mencari dan membina langganan, serta usaha 

menguasai pasar. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila bagian pemasaran 

perusahaan melakukan strategi yang mantap untuk dapat menggunakan 

kesempatan atau peluang yang ada dalam pemasaran di pasar dapat bertahan dan 

sekaligus ditingkatkan (Assauri, 2011:167). 

Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. 

Jack Trout dalam bukunya Trout On Strategy, inti dari strategi adalah bagaimana 

bertahan hidup dalam dunia kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang baik 

di benak konsumen, menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan 

pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana di kepala, 

kepimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi 

yang pertama dari pada menjadi lebih baik (Suyanto, 2007:160). 
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Menurut Morissan (2010:1) menerangkan bahwa, strategi dalam hal 

promosi memainkan peran penting pada pogram pemasaran perusahaan karena 

stategi promosi merupakan upaya perusahaan untuk berkomunikasi dan menjual 

produk kepada konsumen. 

Strategi harus dirancang secara kreatif, dengan menggali segala sesuatu di 

balik fakta dan menyusunnya ke arah 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, strategi harus dibuat berdasarkan fakta. Secara sederhana, perancangan 

kreatif periklanan adalah proses membuat strategi mencapai tujuan melalui iklan 

yang dibuat. Tujuan pokok perancangan kreatif periklanan adalah agar iklan dapat 

membentuk iklan yang lebih kreatif sehingga berhasil meraih tujuan sebagaimana 

yang diharapkan secara maksimal. Perencanaan sangat menentukan hasil 

kampanye periklanan. Oleh karena itu, sebelum diciptakannya kreatif periklanan, 

maka perlu dilakukan perencanaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari 

semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan 

(Kertamukti, 2015:149). 

Kreativitas adalah kemampuan menyajikan gagasan atau ide baru. Inovasi 

merupakan aplikasi gagasan atau ide baru tersebut. Kreativitas hampir selalu 

digunakan dalam periklanan karena kreativitas dapat membantu periklanan dalam 

memberi informasi, membujuk, mengingatkan, meningkatkan nilai, dan dapat 

meledakkan periklanan. Suatu pesan iklan harus dapat disampaikan secara kreatif, 

bahkan kreativitas lebih penting dari jumlah uang yang dikeluarkan. Kreativitas 

dalam periklanan merupakan proses yang meliputi beberapa tahap. Graham 

Wallas membagi proses kreativitas menjadi empat tahapan yaitu persiapan, 

inkubasi, iluminasi, verifikasi, dan revisi. Sumber variasi informasi tersedia untuk 

membantu spesialis kreatif menentukan tema kampanye, daya tarik, atau gaya 

eksekusi (Suyanto, 2004:105). 
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Menurut Kertamukti (2015:150), dalam perencanaan kreatif periklanan, 

hal yang sangat penting dilakukan adalah merumuskan tujuan periklanan dan 

segmentasi pasar untuk menentukan pasar sasaran dan khalayak sasaran. 

Berdasarkan tujuan periklanan, proses komunikasi dilanjutkan dengan perumusan 

strategi kreatif dan strategi media. Strategi kreatif mencakup pemilihan strategi 

dasar untuk menciptakan iklan, baik dalam aspek gagasan isinya (content) 

maupun visualisasi iklan. Strategi iklan yang efektif adalah dengan menjawab 

pertanyaan : 

a. What (apa tujuannya) 

b. Who (siapa khalayak yang akan dijangkau) 

c. When (kapan iklan dipasang) 

d. Where (dimana iklan dipasang) 

e. Why (mengapa harus demikian) 

f. How (bagaimana bentuk iklannya) 

Penentuan posisi adalah tindakan untuk merancang citra perusahaan serta 

nilai yang ditawarkan sehingga pelanggan dalam suatu segmen memahami dan 

menghargai kedudukan perusahaan dalam kaitannya dengan pesaing. Tugas 

penentuan posisi terdiri dari tiga langkah, yaitu mengenali keungulan bersaing 

yang mungkin untuk dimanfaatkan, memilih yang paling tepat, dan secara efektif 

mengisyaratkan kepada pasar tentang posisi yang dipilih perusahaan. Strategi 

penentu posisi produk perusahaan kemudian akan memungkinkan perusahaan 

beranjak ke langkah berikutnya, yaitu merencanakan strategi pemasaran 

bersaingnya (Suyanto, 2007:82). 

Perancangan media promosi Rina Studio membutuhkan strategi kreatif 

yaitu melewati tahap pembentukan, evaluasi, seleksi, dan pelaksanaan pesan. 

Pengembangan strategi kreatif dituntun oleh tujuan dan sasaran serta didasari 

sejumlah faktor meliputi target  penyampaian pesan yang dituju, dan sasaran 

audiens. Suatu bagian penting dari strategi kreatif menentukan ide untuk 

penyampaian pesan visual. Beberapa pendekatan untuk mengerjakan strategi 
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kreatif ini, antara lain menggunakan strategi unique selling proposition (USP), 

brand image dan positioning. 

a. Unique Selling Proposition (USP) 

Strategi ini berorientasi pada keunggulan atau kelebihan 

produk yang tidak dimiliki oleh produk saingannya. Kelebihan 

tersebut juga merupakan sesuatu yang dicari atau dijadikan alasan 

bagi konsumen untuk menggunakan suatu produk. Keunikan suatu 

produk atau jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan adalah ciri khas 

yang menonjol dari segi keunikan jasa maupun produk yang belum 

dimiliki oleh perusahaan lain. Perancangan media promosi Rina 

Studio menerapkan unique selling preposition (USP), yaitu 

menonjolkan kesan yang dinamis dan professional yang khas dari 

Rina Studio. Perancangan konsep desain media promosi berdasarkan 

tema tersebut akan mempengaruhi isi pesan yang ingin disampaikan 

untuk meyakinkan serta meningkatkan kepercayaan calon konsumen 

terhadap hasil dari jasa yang ditawarkan oleh Rina Studio. 

b. Brand Image 

Dalam strategi brand image, sebuah merek atau produk 

diproyeksikan pada suatu citra (image) tertentu (melalui periklanan). 

Gagasannya adalah agar konsumen dapat menikmati keuntungan 

psikologis dari sebuah produk. Rina Studio adalah nama brand 

perusahaan dibidang jasa fotografi profesional salah satu di Jepara, 

selain itu perusahaan yang menyediakan alat-alat dan bahan keperluan 

fotografi.  Strategi promosi Rina Studio mengunakan brand image, 

yaitu disetiap media promosi mencantumkan atau menampilkan logo 

Rina Studio. Demikian informasi yang ditangkap oleh audiens secara 

langsung menyebarkan nama identitas Rina Studio. Media promosi 

Rina Studio yang akan digunakan ada beberapa media terpilih. Hal 

tersebut dari banyaknya media promosi akan menampilkan logo Rina 

Studio, sehingga efektif menunjang strategi brand image yang 

diterapkan. 
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c. Positioning 

Gagasan umum positioning adalah menempatkan sebuah 

produk atau jasa untuk mendapatkan  posisi yang baik dalam benak 

konsumen. Pelayanan sering kali menjadi penilaian utama oleh 

konsumen, baik bentuk perilaku maupun tampilan kesan 

profesionalisme. Strategi positioning Rina Studio menerapkan 

penentuan posisi berdasarkan atribut, yaitu memposisikan jasa 

berdasarkan atribut atau sifat, yaitu jasa fotografi Rina Studio 

memposisikan jasa yang ditawarkan dengan hasil yang memuaskan 

untuk konsumen dengan professional (Suyanto, 2007:89). 

3.1.4. Pemilihan Media 

Perancangan media promosi Rina Studio bersumber dari komponen visual 

dan keadaan perusahaan yang mampu dikembangkan bersama nuansa pelayanan 

yang baik dan dinamis. Perancangan media promosi menggunakan konsep desain 

menggaitkan perpaduan kesan professional dan dinamis dalam arti mengikuti 

sebuah perubahan yaitu perkembangan zaman. Perancangan media promosi akan 

ditambahkan aksen desain vector yang cenderung bergaris lengkung yang 

memiliki arti flexible atau luwes, dalam pemilihan  garis dan bidang lengkung pun 

dipadukan dengan warna pastel atau soft. Demikian perpaduan aksen garis atau 

bidang dengan warna tersebut memiliki kesan yang kuat pada identitas Rina 

Studio, yaitu cenderung flexible terhadap suatu permintaan konsumen yang 

diinginkan serta suatu kemajuan yang dicapai Rina Studio mengikuti trend yang 

berlaku. Penerapan tema tersebut mampu menginformasikan identitas tersendiri 

pada jasa dan pelayanan di bidang fotografi Rina Studio.  

Target market konsep perancangan media promosi Rina Studio tertuju 

untuk semua kalangan baik menengah ke atas maupun menengah kebawah, 

berbagai konsumen atau pelanggan yang membutuhkan dan menggunakan jasa 

photografi. Perancangan ini ditekankan bahwa informasi yang disampaikan pada 

media promosi dapat diterima berbagai kalangan yaitu tentang jasa dan produk 

yang ditawarkan oleh Rina Studio. 



89 
 

 
 

Kesan yang dibentuk oleh Rina Studio dibangun secara ekslusif sebagai 

Unique Selling Proposition atau proposisi pemasaran yang unik guna 

meningkatkan minat pada konsumen yang berbeda dengan photo studio lainnya 

atau bahkan sejenisnya. Dengan menonjolkan keunggulan Rina Studio dalam 

pelayanan konsumen yang professional dan dinamis sehingga mampu lebih 

mudah dikenali konsumen tentang cirikhas keunikan tersendiri dari jasa dan 

pelayanan Rina Studio.  Rina Studio merupakan studio fotografi yang 

mempertimbangkan kualitas jasa dan pelayanannya.  

Berikut merupakan analisis kebutuhan media promosi Rina Studio: 

Tabel 3.3. Analisis Kebutuhan Media Promosi Rina Studio 

Analisis Kebutuhan Media 

No. Media Alasan Solusi 

1. Logo Logo Rina Studio yang 

telah ada sebelumnya 

kurang estetik dan kurang 

mendominasi brand image 

dari Rina Studio sebagai 

salah satu usaha yang 

bergerak di bidang jasa 

fotografi. 

Dengan melakukan 

redesain logo sehingga 

tercipta logo baru yang 

estetik dan dapat 

menggambarkan brand 

image Rina Studio 

dengan baik sebagai 

salah satu usaha dalam 

bidang fotografi. 

2. Media Sosial Rina Studio hanya 

memiliki account 

instagram dan blogspot 

namun pasif dan 

kurangnya update dalam 

pemanfaatan konten 

promosi media tersebut. 

Membuat media sosial 

yang lainnya seperti 

facebook dan twitter 

serta memperbarui 

dengan membuat 

instagram baru Rina 

Studio dengan 

pemanfaatan konten 

yang berisi promosi 

visual Rina Studio. 

3. Brosur Rina Studio belum 

memiliki maupun 

menggunakan media bosur 

sebagai media promosi dari 

Membuat dan mendesain 

brosur Rina Studio yang 

menarik serta 

komunikatif yang 
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jasa dan produk yang 

ditawarkan 

mampu mempromosikan 

produk dan jasa yang 

dimiliki oleh Rina 

Studio. 

4. X-Banner Belum adanya X-Banner 

yang digunakan sebagai 

media promosi yang 

mampu menampilkan 

informasi Rina studi baik 

produk dan jasa yang 

ditawarkan. 

Membuat dan mendesain 

X-banner yang mampu 

menampilkan sekaligus 

mempromosikan produk 

dan jasa yang dimiliki 

oleh Rina Studio. 

5. Album Foto Rina Studio belum 

memanfaatkan media 

album foto sepenuhnya 

sebagai salah satu media 

promosi yang dipilih. 

Media album foto yang 

sudah ada pada Rina 

Studio cenderung masih 

polos dan belum 

memanfaatkan element 

pendukung promosi visual. 

Membuat desain yang 

dapat diterapkan pada 

cover album foto yang 

mampu memperkuat 

brand image dari Rina 

Studio, yaitu 

menampilkan logo baru 

Rina Studio. 

6. Bantal Media bantal belum pernah 

dimanfaatkan sebagai salah 

satu media promosi Rina 

Studio.  

Membuat desain bantal 

yang dapat menarik 

minat konsumen 

sekaligus mampu 

menampilkan idetitas 

dari Rina Studio.  

7. Box Album Media box album belum 

pernah dimanfaatkan 

sebagai salah satu media 

promosi Rina Studio.  

 

Membuat desain 

packaging box album 

yang mampu menarik 

minat konsumen 

sekaligus mampu 

memperkuat identitas 

Rina Studio. Desain box 

album memperlihatkan 

identitas Rina Studio 

yaitu logo baru Rina 

Studio. 
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8. DVD Tampilan media DVD Rina 

Studio yang sudah ada 

cenderung monoton dan 

tidak mengaplikasikan 

unsur visual sebagai 

pemanis tampilan media. 

 

Membuat desain cover 

DVD yang menampilkan 

logo sebagai pusat 

perhatian utama, 

kemudian 

mengkombinasikan 

unsur visual yang 

tujuannya mempercantik 

tampilan media.  

9. Packaging 

DVD 
Packaging DVD yang 

sudah ada pada Rina 

Studio cenderung bersifat 

umum dan belum 

menerapkan unsur 

komunikasi visual.  

Membuat desain media 

packaging DVD 

menggunakan lipatan 

segi enam yang 

menyerupai alur 

tampilan diafragma 

lensa.  

10. Gelas Tumbler Media gelas tumbler belum 

dimanfaatkan Rina Studio 

sebagai salah satu media 

promosi komunikasi 

visual. 

Membuat desain 

tampilan insert paper  

untuk diterapkan pada 

media gelas tumbler, 

yang mampu 

mempromosikan Rina  

Studio. 

11. Kaos Rina Studio belum pernah 

mengaplikasikan kaos 

sebagai salah satu sarana 

media promosi. 

Membuat media kaos 

yang mampu 

mempromosikan serta 

menguatkan identitas 

dari Rina Studio. 

12. Mug Media mug belum 

dimanfaatkan Rina Studio 

sebagai salah satu media 

promosi komunikasi 

visual. 

 

Membuat desain mug 

dan mengaplikasikannya 

menjadi merchandise 

sekaligus menjadi salah 

satu media promosi Rina 

Studio. 

13. Paper Bag Selama ini Rina studio 

tidak memanfaatkan paper 

bag sebagai salah satu 

media packaging yang 

digunakan. 

Membuat desain paper 

bag dan menerapkannya 

menjadi packaging yang 

dapat membantu 

konsumen membawa 

produk hasil jasa Rina 

studio. 
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14. Topi Media topi belum 

diaplikasikan pada Rina 

Studio sebagai salah satu 

media promosi yang dapat 

menguatkan identitas Rina 

Studio. 

Membuat desain topi 

yang menampilkan 

sekaligus menguatkan 

identitas Rina Studio. 

15. Rompi Belum pernah adanya 

seragam yang dibuat dan 

diaplikasikan untuk 

memperkuat identitas dari 

tampilan karyawan atau 

crew Rina Studio.  

Membuat desain media 

rompi yang mampu 

memperkuat brand 

image dari Rina Studio 

sekaligus mampu 

menjadi identitas 

karyawan Rina Studio.  

Sumber: Penulis. 2020 

3.1.4.1.Above The Line (Media Lini Atas) 

Media promosi lini atas yang digunakan pada promosi di media massa 

yaitu salah satunya media sosial. Di antaranya Instagram, Facebook, dan Twitter 

merupakan media promosi digital yang banyak diminati berbagai segment dan 

semua kalangan. Hampir setiap saat jenis media ini sering dikunjungi baik yang 

bertujuan mengisi waktu luang, mencari informasi, berbisnis dan sudah menjadi 

bagian dari gaya hidup. 

3.1.4.2.Below The Line (Media Lini Bawah) 

a. Media Cetak  

Merupakan hasil visualisasi desain dalam bentuk cetak, berikut beberapa 

media cetak yang digunakan dalam media promosi Rina Studio: 

1) X banner, sebagai media informatif sekaligus sebagai 

penghias tampilan, dengan adanya media jenis ini audiens 

dengan mudah melihat, memahami, dan menangkap terkait 

informasi dan pesan yang disajikan pada media tersebut. 
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2) Brosur, sebuah selebaran kertas yang berlipat yang berisi 

informasi tentang produk atau jasa dengan terperinci, baik 

tentang gambaran varian jasa hingga informasi terkait kontak 

perusahaan. 

3) DVD, merupakan media penyimpan file atau berkas digital 

berbentuk kepingan atau disk yang dapat digunakan untuk 

menduplikat suatu berkas penting. DVD termasuk kategori 

media cetak sebab tampilan muka media ini diperoleh dari 

hasil percetakan umumnya ditempel stiker hasil cetakan 

maupun cetak laser langsung pada media. 

4) X banner, sebagai media informatif sekaligus sebagai 

penghias tampilan, dengan adanya media jenis ini audiens 

dengan mudah melihat, memahami, dan menangkap terkait 

informasi dan pesan yang disajikan pada media tersebut. 

5) Brosur, sebuah selebaran kertas yang berlipat yang berisi 

informasi tentang produk atau jasa dengan terperinci, baik 

tentang gambaran varian jasa hingga informasi terkait kontak 

perusahaan. 

6) DVD, merupakan media penyimpan file atau berkas digital 

berbentuk kepingan atau disk yang dapat digunakan untuk 

menduplikat suatu berkas penting. DVD termasuk kategori 

media cetak sebab tampilan muka media ini diperoleh dari 

hasil percetakan umumnya ditempel stiker hasil cetakan 

maupun cetak laser langsung pada media. 
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b. Merchandise 

Disebut sebagai hadiah pada kategori media promosi yang merupakan 

produk dapat dijual dalam arti melakukan penjualan secara tidak 

langsung, lebih spesifik diperoleh dari penjualan sebuah jasa Rina Studio. 

Seperti: album foto, bantal, box album, packaging DVD, gelas tumbler, 

mug, dan paper bag. 

c. Seragam crew atau pegawai 

Terdapat beberapa item yang dibutuhkan pada media promosi, yaitu 

kaos, topi, dan rompi. Beberapa item media ini saling berkaitan dan dapat 

digunakan sesuai kebutuhan acara yang diselenggarakan Rina Studio. 

3.1.5. Konsep Perancangan 

3.1.5.1. Strategi Umum 

Rina Studio adalah perusahaan di bidang jasa fotografi yang 

menjual beberapa jasa fotografi dan kebutuhan fotografi lainnya. Studio 

beralamat di Jl. Raya Jepara – Bangsri Km.09 Mlonggo. 

3.1.5.2. Strategi Visual Verbal 

Creative department sering disebut sebagai “dapurnya” periklanan. 

Di departemen kreatif inilah pesan-pesan periklanan untuk berbagai media 

diciptakan, digodok, dan dikembangkan (developed) untuk disampaikan 

kepada khalayak sasaran melalui media yang dipilih (Madjadikara, 

2005:3).Menurut Jefkins (1997:227) menerangkan bahwa, copy iklan itu 

harus didukung oleh bentuk kreativitas lain seperti gambar, tipografi, dan 

mungkin juga warna. Menurut Frank Jefkins (1997:228) ada lima 

karakteristik / tips penulisan naskah iklan (copywriting), yaitu: 

a. Bersifat menjual, meskipun iklan itu hanya bertujuan untuk 

mengingat saja. 

b.  Rahasia keberhasilan iklan adalah repetisi/pengulangan. 

c. Pesan iklan harus memanfaatkan secara maksimal kata-kata dan 

menyampaikan pesannya dengan segera. 

d. Setiap kata yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak ada 

kemungkinan untuk menimbulkan keraguan di benak pembaca. 
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e. Kata-kata singkat, kalimat pendek, paragraf yang tidak terlalu 

panjang membantu menyampaikan pesan iklan serta 

memudahkan pembaca untuk memahami dan mengerti maksud 

copy iklan dengan cepat. 

Menurut Supriyono (2010:131) menerangkan bahwa, sebagian 

besar iklan cetak memuat dua elemen, visual (seni rupa) dan verbal 

(naskah). Elemen visual biasa berupa ilustrasi (foto atau gambar), 

tipografi, bidang, atau gabungan beberapa unsur grafis. Sementara itu, 

elemen verbal terdiri dari judul (headline), subjudul (subhead), dan 

baseline (slogan atau nama dan alamat perusahaan).  

Sebelum membicarakan desain iklan, berikut dijelaskan aspek verbal 

terlebih dulu, berikut adalah unsur-unsur naskah media cetak secara 

lengkap terdiri dari: 

a. Headline (Kepala Tulisan) 

Headline merupakan bagian teks yang diharapkan untuk 

dibaca pertama kali oleh target audiens.  Headline yang akan 

diterapkan pada konsep perancangan media promosi 

menekankan tampilan logo Rina Studio yang baru. Tampilan 

logo mampu memberikan informasi kepada target audiens atau 

calon konsumen, yang merupakan penyebaran identitas kepada 

khalayak publik bahwa Rina Studio adalah salah satunya 

perusahaan jasa fotografi profesional yang menawarkan 

berbagai varian jasa di bidang fotografi. Penggunaan headline 

logo cenderung mempresentasikan citra dan kesan Rina Studio 

tersendiri di benak konsumen.   

b. Subheadline 

Subheadline merupakan kalimat penjelasan atau 

kelanjutan dari headline, umumnya terletak atau diposisikan di 

bawah headline. Umumnya headline maupun subhead harus 

singkat, padat dan dapat mencerminkan isi, sering kali 

headline dituntut persuasif, provokatif, dan membuat pembaca 
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menjadi penasaran. Kemudian pembaca secara otomatis 

digiring untuk membaca bodytext. Subheadline yang 

digunakan pada media promosi Rina Studio memilih 

menggunakan kata “Photography Studio”, merupakan 

penegasan jenis jasa yang dituju kepada konsumen yaitu 

"Studio Fotografi". Subheadline tersebut menginformasikan 

sekaligus menekankan bahwa Rina Studio merupakan 

penyedia jasa dalam bidang fotografi yang dikelola bersama 

tim kreatif, pengambilan foto, pengeditan foto, dan hingga 

perancangan foto menghasilkan karya yang profesional.  

c. Bodycopy atau Bodytext 

Bodycopy yang digunakan pada promosi Rina Studio adalah 

deskripsi singkat mengenai pelayanan dan kesediaan produk yang 

ditawarkan. Menginformasikan Rina Studio merupakan studio 

fotografi yang menawarkan berbagai jasa fotografi dan 

menyediakan varian produk kebutuhan fotografi. Bodycopy yang 

digunakan dalam perancangan media promosi yaitu “Melayani” 

dan “Menyediakan”, sesuai dengan penawaran jasa profesional dan 

kesediaan produk kebutuhan fotografi pada Rina Studio. Demikian 

bodycopy akan membantu pembaca media atau audiens 

meneruskan membaca keterangan terkait penawaran jasa dan 

produk di Rina Studio. 

d. Tagline atau Slogan 

Slogan merupakan kalimat singkat yang berupa ajakan 

untuk membujuk audiens, mempengaruhi, hingga mencoba atau 

menggunakan jasa yang ditawarkan. Penggunaan slogan Rina 

Studio adalah “Percayakan Kebutuhan Fotografi Anda Kepada 

Kami”, Penggunaan kata “Percayakan” mewakili profesionalisme 

pada suatu bidang keahlian, meyakinkan kepada konsumen tindak 

lanjut bermaksud menggait pelanggan. Pada kalimat “Kebutuhan 

Fotografi” merupakan kalimat penjelasan bahwa, beragam jasa dan 
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sarana prasarana yang ditawarkan oleh Rina Studio. Dengan 

penambahan slogan tersebut diharapkan menambah keyakinan 

audiens maupun konsumen terhadap jasa dan produk yang 

ditawarkan oleh Rina Studio. 

e. Baseline 

Baseline merupakan informasi lengkap terkait alamat fisik, 

nomer kontak, dan account media sosial perusahaan. Baseline 

memuat keterangan lebih lanjut terakait informasi perusahaan yang 

biasa dicantumkan pada media yang berada di posisi bagian bawah. 

Dengan adanya informasi tersebut akan memudahkan audiens 

menemukan keberadaan Rina Studio baik secara fisik maupun 

secara pencarian digital.  

f. Product Shot 

Product shot adalah foto produk atau brand yang 

ditawarkan.  Bisa merupakan main visual (gambar utama) atau 

hanya dibuat kecil dan diletakkan di bagian baseline. Pada 

dasarnya tidak ada ketentuan yang baku dalam pemakaian product 

shot, tergantung pada konsep desain yang telah diputuskan pada 

konsep kreatif. Pemanfaatan product shot pada konsep desain 

media promosi Rina Studio yaitu menampilkan foto yang 

dikombinasikan dengan garis dan bidang lengkung, sehingga foto 

atau gambar yang ditonjolkan lebih terkesan manis dan menarik 

perhatian audiens. 

3.1.5.3. Strategi Non Verbal 

a. Illustrasi 

Bentuk illustrasi dalam desain komunikasi visual tidak selalu  

berupa gambar (handrawing), namun bisa berupa foto, goresan 

abstrak, garis, warna, tekstur, huruf, dan sembarang elemen visual 

yang dapat mendukung tujuan komunikasi dan estetika. Fungsi 

ilustrasi adalah untuk memperjelas teks dan sekaligus sebagai eye 

catcher (Supriyono, 2010:169-170). Illustrasi yang akan digunakan 
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pada perancangan media promosi Rina Studio adalah mengunakan 

visual foto objek, elemen grafis yang seperti garis dan bidang 

lengkung, pemilihan warna hingga membentuk satu kesatuan 

vector yang bertema “Soft dan Dinamis” yang diangkat dengan 

desain bergaya abstrak. Perpaduan aksen garis atau bidang dengan 

warna tersebut memiliki kesan yang kuat pada Rina Studio, yaitu 

dapat diartikan bahwa pelayanan jasa yang ditawarkan cenderung 

flexible terhadap suatu permintaan konsumen yang diinginkan serta 

“dinamis” suatu kemajuan yang dicapai Rina Studio mengikuti 

trend yang berlaku. Penerapan tema tersebut mampu 

menginformasikan identitas tersendiri pada jasa dan pelayanan di 

bidang fotografi Rina Studio. 

b. Typography 

Pemilihan jenis huruf disesuaikan dengan citra yang ingin 

diungkapkan. Lazio Moholi berpendapat bahwa tipografi adalah 

alat komunikasi. Oleh karena itu, tipografi harus bisa 

berkomunikasi dalam bentuknya yang paling kuat, jelas  (clarity), 

dan terbaca (legibility). Eksekusi terhadap desain tipografi dalam 

rancang grafis pada aspek legibility akan mencapai hasil yang baik 

bila melalui proses investigasi terhadap makna naskah, alasan-

alasan kenapa naskah harus dibaca, serta siapa yang membacanya 

(Kusrianto, 2009:190-191). 

Perancangan ini memanfaatkan jenis tipografi yang 

digunakan, mempertimbangkan jenis tipografi juga akan 

mempengaruhi dan mendukung dalam konsep desain. Ditinjau dari 

jenis font pun variatif, maka pengaplikasian jenis font 

menyesuaikan pada konten dan kesan tema suatu media terpilih, 

selain itu perpaduan jenis font dapat menambah nilai lebih pada 

media promosi yaitu konten lebih menarik dan juga informasi dapat 

diterima oleh audiens. Tipografi yang digunakan dalam 

perancangan media promosi Rina Studio yaitu berjenis sans serif, 
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serif, dan script. Penggunaan font jenis sans serif tidak memiliki 

kait memiliki kesan simple, modern, dan sifatnya mudah 

diaplikasikan, maka efektif diterapkan pada media promosi tertuju 

pada slogan, baseline, tagline logo, dan informasi singkat 

mengarah pada informasi yang ditujukan. Sedangkan pengunaan 

font jenis serif akan diaplikasikan pada headline yaitu redesain 

logotype Rina Studio, sesuai dengan karakter jenis font 

menunjukan kewibawaan ataupun kepercayaan. Selain 

menggunakan tipografi berjenis sans serif dan serif perancangan 

media promosi Rina Studio mengaplikasikan font berjenis script 

yang merupakan font dengan bentuk menyerupai tulisan latin. 

Pemanfaatan jenis tipografi jenis script bertujuan mempercantik 

tampilan media promosi sekaligus menarik perhatian pembaca. 

Konsep desain media promosi Rina Studio sesuai tema yang 

ditentukan menggabungkan baik unsur desain dan jenis tipografi 

akan dikembangkan menjadi konsep strategi kreatif. Pemanfaatan 

peluang dalam promosi, maka kedudukan Rina Studio dapat 

bertahan, lebih dikenali banyak audiens, meningkatnya brand 

image Rina Studio dan sekaligus tujuan utama adalah 

menenangkan persaingan pasar. 

c. Warna 

Salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah menarik 

perhatian pembaca adalah warna. Betapa sepinya dunia grafis tanpa 

kehadiran warna. Apabila pemakaian warna kurang tepat maka 

dapat merusak citra, mengurangi nilai keterbacaan, dan bahkan 

dapat menghilangkan gairah baca (Supriyono, 2010:70).  

Gaya desain yang digunakan pada perancangan media 

promosi Rina Studio sebagai studio fotografi dan penyedia 

kebutuhan fotografi salah satu di Jepara adalah menerapkan konsep 

tema “Soft dan Dinamis”. Secara teknis konsep desain menggaitkan 

perpaduan warna lembut yang mengarah pada kesan kelembutan 



100 
 

 
 

dan manis pada suatu moment yang berarti. Sedangkan dinamis 

memiliki arti mengkuti perkembangan zaman. Penggunaan aksen 

desain vektor cenderung bergaris lengkung yang berkesan flexible 

atau luwes diterapkan pada ilustrasi. Demikian perpaduan aksen 

garis atau bidang dengan warna tersebut memiliki kesan yang kuat 

pada identitas Rina Studio. 

 

Gambar 3.32. Daftar Penggunaan Warna pada Desain Media Promosi 

Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

d. Layout 

Layout berkaitan dengan pengaturan huruf dan visual pada  

permukaan dua dimensi agar seluruh informasi dapat dibaca, jelas, 

dan menarik. Layout merupakan pengaturan huruf dan visual pada 

sebuah cetakan atau halaman elektronik (Suyanto, 2004:95). 

Penataan layout mempengaruhi keputusan membeli yang 

dilakukan calon konsumen sering kali dilakukan berdasarkan 

informasi media, keefektifan desain grafis memberikan kemudahan 

kepada audiens untuk menerima suatu produk, jasa, sekedar image 

(pandangan). Pengambilan keputusan sering dipengaruhi oleh 

emosi dan intuisi, di mana hal itu dipengaruhi langsung oleh media 

yang memuat penjelasan. Dalam penataan layout berdasarkan 
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prinsip desain. Proporsi, yaitu kesesuaian antara ukuran halaman 

dengan isinya. Balancing (keseimbangan), yaitu suatu pengaturan 

agar penempatan elemen dalam suatu halaman memiliki efek 

seimbang. Kontras (fokus), yaitu penekanan pada suatu objek 

dengan suatu kontras pada suatu titik fokus. Irama (rhythm), yaitu 

perulangan yang menimbulkan irama tertentu merupakan salah satu 

prinsip penyusunan layout. Unity (kesatuan), yaitu hubungan antara 

elemen-elemen desain yang semula berdiri sendiri-sendiri serta 

memiliki ciri sendiri-sendiri yang disatukan menjadi sesuatu yang 

baru dan memiliki fungsi baru yang utuh (Kusrianto, 2007:276-

285). Penataan layout dalam perancangan media promosi 

bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dan kreasi media 

promosi yang dikonsep. 

e. Logo 

Logo atau tanda gambar (picture mark) merupakan identitas 

yang dipergunakan untuk menggambarkan citra dan karakter suatu 

lembaga atau perusahaan maupun organisasi. Logotype atau tanda 

kata (word mark) merupakan nama lembaga, perusahaan, atau 

produk yang tampil dalam bentuk tulisan yang khusus untuk 

menggambarkan ciri khas secara komersial (Kusrianto, 2009:232). 

Keberadaan logo sangat dibutuhkan perusahaan atau organisasi 

guna -memperkenalkan identitas dan menyebarkan citra. Dengan 

adanya logo maka konsumen terbantu mengenali produk maupun 

jasa yang dicari. 

3.1.6. Media Berkarya 

Sebuah karya diperoleh dari sebuah gagasan bercampur dengan feel 

(perasaan) dan taste (rasa) yang diimplementasikan pada media. Pada proses 

implementasi gagasan ini tentu melalui proses baik secara manual maupun grafis 

(digital). Fenomena atau suatu peristiwa yang dijumpai pada lingkungan Rina 

Studio meruapakan bahan untuk berkarya dan sebagai bentuk proses perancangan 
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media promosi Rina Studio.  Adapun hal yang menjadi bagian dari proses 

perancangan media promosi Rina Studio adalah media berkarya, sebagai berikut: 

3.1.6.1.  Perangkat Keras (Hardware) 

Proses perancangan desain media promosi Rina Studio dengan 

bantuan perangkat PC (Personal Computer) berjenis Laptop digunakan 

untuk mengolah data, menulis laporan, mendesain, dan melihat karya jadi. 

Berikut adalah spesifikasi Laptop yang digunakan: 

a. Monitor LED 14” 

b. Processor intel Core i7 8
th

 Gen CPU @1.80 1.99 GHz 

c. Memory 8.00 GB 

d. VGA Card NVIDIA-Geforce 

e. System type 64-bit Operating System, x64-based processor 

Perangkat tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengerjakan, 

mengolah data, dan menyimpan data pada harddisk. 

f. Mouse merk Logitech 

g. Kamera HP Xiaomi 

h. Kamera Digital Nikon COOLPIX 3700 

i. Tripod 

j. Flashdisk 16 Gb merk Toshiba 

k. Printer Epson L120 

3.1.6.2.Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat yang digunakan adalah operational system windows10, 

yaitu dengan bantuan program-program editing data maupun program 

grafis pendukung lainnnya, adalah sebagai berikut: 

a. Corel Draw X7 

Sebuah aplikasi pengolah grafis berbasis vector, digunakan untuk 

membuat bidang lengkung suatu aksen perancangan desain, 

mengatur teks, penentuan jenis layout baik ukuran dan variasi 

bentuk, serta membantu proses penentuan jenis warna yang 

dipilih pada proses perancangan media promosi.  
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b. Adobe Photoshop CS6 

Sebuah aplikasi pengolah grafis berbasis bitmap, cenderung 

digunakan untuk mengolah gambar dalam bentuk pengaturan 

pencahayaan dan finishing foto ataupun dokumen berwujud 

gambar.  

c. Microsoft Word 

Sebuah aplikasi pengolah data yang digunakan sebagai input dan 

pengolah data berbentuk deskriptif, angka maupun gambar, serta 

membantu dalam penulisan dokumen Tugas Akhir. 

3.1.7. Kalkulasi Biaya 

Kalkulasi biaya atau perkiraan biaya merupakan perhitungan suatu 

kemungkinan yang akan dikeluarkan atau dianggarkan untuk suatu objek atau 

guna tujuan tertentu. 

 Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan promosi memerlukan biaya yang 

cukup banyak, melihat banyaknya item atau perangkat yang perlu dibuat agar 

terciptanya produktifitas dalam kegiatan promosi. Oleh sebab itu, sebaiknya 

dalam pemilihan media promosi harus tepat guna, efektif dan juga mampu 

menarik minat konsumen agar dapat tercapainya tujuan dalam kegiatan promosi 

sesuai dengan yang diaharapkan. Berikut biaya yang diperlukan untuk produksi 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4. Kalkulasi Biaya Produksi Media Promosi Rina Studio 

No. Jenis Media Ukuran Produksi Prediksi Biaya 

1. X- Banner + Stand 60 x 160 cm 1 paket Rp          45.000,- 

2. Brosur A4 4 pcs Rp          40.000,- 

3. Album Foto 21 x 25,5 x 2 cm 1 pcs Rp          62.000,- 

4. Box Album 22,5 x 27,5 x 3,5 cm 1 pcs Rp          35.000,- 

5. Box + Label DVD 6 x 6,6 cm 1 pcs Rp          20.000,- 

6. Paper Bag 23 x 30 x 5cm 1 pcs Rp          25.000,- 

7. Kaos All size 1 pcs Rp          70.000,- 

8. Rompi All size 1 pcs Rp        165.000,- 

9. Topi All size 1 pcs Rp          25.000,- 

10. Bantal 30 x 30 cm 1 buah Rp          70.000,- 

11. Tumbler 18,2 x 8,3 cm 1 buah Rp           35.000,- 

12. Mug Diameter 9 cm 1 buah Rp          25.000,- 

13. Tent Card Acrylic 

Display 

 (Penerapan Logo Pada 

salah satu media) 

A5 1 buah Rp           65.000,- 

14. Media Sosial ( Instagra, 

Facebook, dan Twitter) 

- 1 buah - 

 Total Rp        682.000,- 

Sumber : Penulis. 2021 
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Sumber Informasi : 

a. Sisi kanan printing Jepara 

Jl. Patiunus No.4 Jobokuto I, Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten 

Jepara, Jawa Tengah 59416. Telp. 081914001000 

b. Andalankita Offset/ digital printing/ advertising 

Rw. III, Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Jawa Tengah 

59412. Telp 085290982257 

c. Bikinidcard.com 

Jl. Nyi Agengnis No. 550, KG 1, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, 

Yogyakarta 55171 

3.2. Perancangan 

3.2.1. Visual Brand Identitas Rina Studio 

3.2.1.1. Logo 

Logo atau tanda gambar (picture mark) merupakan identitas 

yang dipergunakan untuk menggambarkan citra dan karakter suatu 

lembaga atau perusahaan maupun organisasi. Logotype atau tanda 

kata (word mark) merupakan nama lembaga, perusahaan, atau 

produk yang tampil dalam bentuk tulisan yang khusus untuk 

menggambarkan ciri khas secara komersial (Kusrianto, 2009:232). 

Keberadaan logo sangat dibutuhkan perusahaan atau organisasi guna 

mengenalkan identitas dan menyebarkan citra. Dengan adanya logo 

maka konsumen terbantu mengenali produk maupun jasa yang 

dicari. 

a. Alasan Memilih Media 

Logo adalah suatu gambar yang tersusun dari unsur 

bentuk, warna maupun dimensi, sesuai dengan masing-

masing konsep dan latar belakang suatu perusahaan 

maka perwakilan suatu identitas perusahaan yang 

berbentuk logo setiap perusahaan pun berbeda. Logo 

merupakan sebuah cerminan dari sebuah jenis usaha, 

bidang, atau suatu lembaga yang dikelola baik 
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perorangan atau kelompok. Logo yang baik adalah 

sederhana, mudah dipahami maknanya, mudah diingat, 

dan dapat melekat dibenak audiens. Selain itu logo dapat 

mempresentasikan isi keseluruhan dari konsep dan citra 

image suatu perusahaan.  

b. Konsep Desain 

Konsep perancangan desain logo Rina Studio 

berjenis logotype, yaitu bentuk logo cenderung dalam 

bentuk dasar huruf. Pemilihan huruf pada tepatnya 

mengarah font jenis serif, yaitu memiliki kesan yang 

kuat, tegas, serta dapat dipercaya selain itu memiliki 

kesan elegant.  Sesuai dengan bidang usaha Rina Studio 

sebagai salah satu usaha jasa fotografi di Jepara, maka 

konsep logo Rina Studio mengusung bentuk atau ikon 

diafragma lensa (bukaan lensa). Diafragma (f) 

merupakan sekumpulan lembaran logam yang tersusun 

secara bersinambungan atau melingkar pada lensa 

kamera. Secara teknik diafragma mampu bekerja 

menutup dan membuka pada lubang lensa (bukaan), hal 

ini bekerja sebagai pengatur masuknya jumlah intensitas 

cahaya. Demikian ikon  diafragma lensa cenderung 

dominan dengan dunia fotografi, namun agar bentuk icon 

tidak terlalu mendominasi maka pada perancangan logo 

ini terkait bentuk diminimalisir dengan prinsip stilasi 

yaitu penyederhanaan bentuk aslinya. Dalam konsep 

visualisasi icon diafragma ini dikombinasikan dengan 

awalan huruf dari “RINA”, yaitu huruf “R” sehingga 

kesan lebih solid, mudah diingat, serta makna dari ikon 

diafragma tetap kuat. Dalam penggabungan bentuk huruf 

“R” dengan sekaligus stilasi ikon diafragma menerapkan 

prinsip gestalt „closure‟ yang di mana kedua objek 
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tersebut saling menutup atau melengkapi membuat satu 

kesatuan yang utuh membuat suatu objek “R” seakan 

lengkap (menutup). Demikian logo baru Rina Studio 

yang baru berjenis logotype yang memiliki karakter serta 

mengangkat identitas Rina Studio sebagai salah satu jasa 

profesional di bidang fotografi di Jepara. 

 

Gambar 3.33. Ikon Identik Fotografi 

Sumber : Penulis. 2021 

 

 Tagline logo merupakan kalimat yang melengkapi 

sekaligus mampu membantu mempresentasikan sebuah 

jenis produk dan perusahaan. Keberadaan tagline sangat 

mempengaruhi logo, yaitu mampu membantu dan 

memberikan gambaran kuat kepada audiens bahwa 

brand atau merek “Rina” adalah sebuah jenis usaha di 

bidang fotografi yang mendominasi fotografi studio 

salah satu di Jepara. Pemilihan tagline dengan kata 

“studio” mewakili sekaligus saling berkaitan dengan 

logo Rina Studio pada kepala huruf “R” yang berbentuk 

menyerupai diafragma lensa. Hal ini menjadikan logo 

memiliki citra yang kuat mempresentasikan tentang Rina 

Studio, selain itu logo lebih mudah diingat oleh audiens 
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dan mudah diaplikasi pada media.  Pemilihan huruf pada 

tagline Rina Studio adalah berjenis sans serif, yaitu 

memiliki karakter modern dan tegas yang berarti berani 

melakukan sebuah inovasi untuk mengikuti trend 

fotografi yang berlaku untuk memenangkan persaingan 

pasar dan tegas dalam arti mampu meberikan pelayanan 

yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan jasa 

fotografi Rina Studio.  

c. Studi Visual 

Perancangan logo Rina Studio dan media promosi 

lainnya mengacu dari beberapa sumber. Penulis 

melakukan brainstorming perancangan identitas Rina 

Studio sebagai usaha yang bergerak dibidang jasa 

fotografi dan studio fotografi, penulis merangkum dari 

hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi pihak 

objek penelitian terkait. Berikut adalah rangkuman hasil 

observasi objek penelitian terkait: 

 

 

Gambar  3.34. Brainstorming Visual Identitas Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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d. Penjaringan Ide Visual 

Langkah selanjutnya dari hasil analisis penelitian 

yang telah dilakukan pada objek Rina Studio telah 

dirangkum dan kemudian dieksplor menjadi gambar 

gambar sketsa yang berkaitan dengan karakteristik 

diafragma lensa. Kemudian penulis melakukan beberapa 

kombinasi antara ide-ide visual ikon diafragma lensa 

dengan beberapa bentuk dan jenis tulisan “RINA” yang 

berbeda pada logo Rina Studio yang dirancang. Konsep 

visual yang diterapkan pada perancangan identitas visual 

logo Rina Studio nantinya memperlihatkan kesan 

modern, kuat, dinamis, serta dapat dipercaya. Berikut 

adalah hasil beberapa sketsa kombinasi antara ikon 

diafragma dengan tulisan logo Rina Studio: 

 

 

Gambar 3.35. Sketsa Visual Identitas Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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e. Tipografi 

Pemilihan huruf yang tepat dapat menyampaikan 

pesan dan dapat mempresentasikan karakter atau 

identitas yang diangkat. Jenis huruf yang digunakan pada 

perancangan logo Rina Studio adalah jenis font serif dan 

sans serif. Jenis logo Rina Studio merupakan jenis 

logotype yang di mana logo cenderung berbentuk tulisan. 

Jenis tulisan yang diterapkan pada logo Rina Studio 

menyerupai bentuk serif, yaitu tulisan “RINA” terdapat 

kait disetiap kaki atau kepala font. Kemudian font 

berjenis sans serif (tanpa kait) diterapkan pada tagline 

logo Rina Studio. Demikian hasil dari brainstorming 

pemilihan font pada perancangan logo Rina Studio 

mewakili kesan modern, kuat, dinamis, serta dapat 

dipercaya, selain itu hal penting pada logo adalah nilai 

keterbacaan logo. Berikut adalah inspirasi jenis font yang 

diterapkan pada perancangan logo Rina Studio berjenis 

logotype. 

1) RINA – desain manual menyerupai font serif 

 

Gambar 3.36. Desain Manual bentuk Huruf Menyerupai Serif 

Sumber : Penulis. 2021 
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2) Studio – Arial 

 

Gambar 3.37. Tipe Huruf Arial Bold 

Sumber : Penulis. 2021 

 

f. Paduan Warna 

Pemilihan warna pada perancangan brand 

indentitas Rina Studio sebagai salah satu usaha yang bergerak 

di bidang fotografi di Jepara adalah warna yang mewakili 

karakteristik fotografi serta objek yang diangkat. Pemilihan 

warna yang tepat akan menjadikan susunan logo terlihat 

menarik, mudah dipahami audiens, serta mampu 

mempresentasikan identitas Rina Studio. Pemilihan warna 

merah diterapkan pada ikon diafragma logotype, serta dapat 

sebagai penyampaian informasi lanjutan berupa tagline, yaitu 

dilambangkan keberanian dalam berinovasi. Warna merah 

merupakan warna yang paling kuat yang menjadikan kita 

berani tanpa pernah merasa takut (Metha, 2014:34). 

Penggunaan warna merah pada perancangan logo Rina Studio 

diartikan sebagai kekuatan dan keberanian dalam menjamin 

pelayanan profesional pada suatu bidang yang terbaik. 

Kemudian penerapan warna dark blue pada logotype Rina 

studio dilambangkan dengan kepercayaan, pelayanan dan 

dinamis. Warna dark blue cenderung memberi kesan dinamis, 

profesional dan dapat dipercaya, sehingga warna biru tua 

cocok untuk dijadikan sebagai tulisan logotype. 
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Gambar 3.38. Panduan Warna yang Diterapkan Pada Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

g. Pengembangan Ide Bentuk Logo 

Pengembangan ide bentuk logo Rina Studio 

diperoleh dari hasil brainstorming terhahap karakteristik 

diafragma lensa kamera dan perkembangan dunia fotografi 

melalui observasi dan studi pustaka. Sebelum terpilihnya atau 

penetapan identitas visual konsistensi Rina Studio sebagai 

salah satu usaha yang bergerak di bindang fotografi di Jepara, 

penulis melakukan perancangan ulang pada logo yaitu 

transformasi dan stilasi (penyederhanaan bentuk) secara 

keseluruhan bentuk logo. Pada pengembangan ide bentuk 

logo Rina Studio terdapat beberapa pengembangan bentuk 

logo sekaligus menjadi alternatif desain perancangan logo 

Rina Studio. Berikut adalah gambaran alur transformasi dan 

stilasi logo Rina Studio yang lama hingga terciptanya logo 

baru Rina Studio.  
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Gambar 3.39. Pengembangan Ide Visual Identitas Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

Gambar 3.40. Desain Alternatif 1 Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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Gambar 3.41. Desain Alternatif 2 Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

 

Gambar 3.42. Desain Alternatif 3 Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

Gambar 3.43. Desain Alternatif 4 Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

Gambar 3.44. Desain Alternatif 5 Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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h. Sketsa Visualisasi Bentuk 

 

 

 

Gambar 3.45. Sketsa Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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i. Graphic Standar Manual 

 

Gambar 3.46. Desain Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

j. Configurasi 

 

Gambar 3.47. Configurasi Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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k. Grid 

 

Gambar 3.48. Grid Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 
 

l. Clear Space 

 

Gambar 3.49. Clear Space Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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m. Color Guide 

 

 

Gambar 3.50. Color Guide Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

n. Black White 

 

Gambar 3.51. Black White Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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o. Scale 

 

 

Gambar 3.52. Scale Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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p. Typography 

 

Gambar 3.53. Typography Logo Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

3.2.2. Media Promosi Rina Studio 

Pemilihan media promosi memiliki peranan penting sebagai 

pengaplikasian media promosi yang efektif pada Rina Studio. Pemilihan media 

yang efektif mampu memberikan informasi serta sekaligus mampu membuat 

audiens tertarik pada sebuah informasi yang disajikan secara visual. Berikut 

adalalah pemilihan dan perancangan media promosi terpilih diaplikasikan pada 

Rina Studio sebagai salah satu usaha dan studio fotografi di Jepara.  

3.2.2.1. Media Sosial 

1)  Instagram 

Instagram merupakan media promosi digital yang banyak 

diminati berbagai segment dan semua kalangan. Hampir setiap 

saat jenis media ini sering dikunjungi baik yang bertujuan 

mengisi waktu luang, mencari informasi, dan sudah menjadi 

bagian dari gaya hidup. 
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Gambar 3.54. Sketsa dan Layout Instagram Rina Studio Halaman 1 

Sumber : Penulis. 2021 
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Gambar 3.55. Sketsa dan Layout Instagram Rina Studio Halaman 2 

Sumber : Penulis. 2021 
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Gambar 3.56. Sketsa dan Layout Instagram Rina Studio Halaman 3 

Sumber : Penulis. 2021 
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a. Alasan Memilih Media 

Mayoritas usaha atau industri memanfaatkan  media 

instragram sebagai pemasaran produk atau jasa, maka 

pemilihan media instagram efektif untuk diaplikasikan di 

media promosi Rina Studio. 

b. Konsep Desain 

 Konsep desain yang diterapkan pada desain 

keseluruhan tampilan media instagram adalah bertema 

“Creat Your Moment” yang diartikan membuat dan 

mengabadikan sebuah peristiwa penting melalui hasil 

jepretan kamera tertuju untuk minat daya tarik 

konsumen. Tema yang diangkat dalam perancangan 

media instagram cenderung menerapkan feel kehangatan 

dan kesan manis, sehingga suasana media instagram 

lebih menonjol sesuai tema yang diangkat. Perancangan 

media promosi instagram cenderung menggunakan 

warna pastel yaitu, cream, tosca, peach, dan 

dikombinasikan dengan warna netral seperti hitam dan 

putih. Warna pastel yang memiliki kesan lembut dan 

beberapa warna diantaranya peach serta coral memiliki 

kesan hangat, sehingga warna tersebut cocok diterapkan 

sesuai dengan tema media yang diangkat. Sedangkan 

warna hitam dan putih diterapkan pada aksen desain 

maupun body text untuk memudahkan nilai keterbacaan 

body text pada media, dan warna putih cenderung untuk 

mempercantik tampilan media.  

Konsep selanjutnya pada frame konten, yaitu 

penerapan frame disetiap potongan utuh menggunakan 

batas tepi hexagonal, aksen bidang ini difungsikan 

sebagai penambah titik fokus pada media dan sekaligus 
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menambah nilai daya tarik audiens terhadap media. 

Selanjutnya penggunaan background secara keseluruhan 

pada media instagram menggunakan bidang lengkung 

yang tersusun secara abstrak baik letak maupun 

pemilihan warna. Sesuai denga tema perancangan Tugas 

Akhir yang diangkat dan menyesuaikan media promosi 

lainnya media promosi ini menggangkat kesan 

profesional dan dinamis.  

c. Layout Grid 

Penyusunan layout media promosi instagram Rina 

Studio menerapkan layout potongan disetiap objek, 

secara teknis penerapan konten media promosi sebelum 

melakukan postingan terlebih dahulu diurutkan dan 

disusun dengan menggabungkan beberapa potongan 

konten media sehingga secara keseluruhan terlihat utuh. 

Selain itu layout yang diterapakan pada media instagram 

menggunakan potongan utuh, hal ini penerapan 

kombinasi potongan akan menambah nilai daya tarik 

media dan menciptakan minat dan daya tarik audiens.  

 

2) Facebook 

Facebook merupakan media sosial yang sering kali 

dimanfaatkan sebagai media promosi digital. Ditinjau secara 

umum media facebook relatif banyak diminati berbagai segment 

dan semua kalangan seperti instagram. Media ini sering kali 

dimanfaatkan sebagai media entertainment, bisnis, pendidikan, 

hingga menjadi bagian dari gaya hidup.  
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Gambar 3.57. Sketsa dan Layout Sampul Halaman Facebook Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

Gambar 3.58. Sketsa dan Layout Konten Facebook Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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a. Alasan Memilih Media 

Media facebook menjangkau jaringan yang luas 

sebagian besar usaha atau industri memanfaatkan media 

ini sebagai pemasaran produk baik yang berbentuk 

barang fisik maupun jasa. Pemilihan media facebook 

efektif diterapkan pada media promosi Rina Studio. 

 

b. Konsep Desain:  

Konsep desain yang diterapkan pada media 

facebook yang meliputi foto profil, sampul dan konten 

fanspage bertema “Creat Your Moment” yang diartikan 

membuat dan mengabadikan sebuah peristiwa penting 

melalui hasil jepretan kamera tertuju untuk minat daya 

tarik konsumen. Tema ini mengusung feel kehangatan 

dan kesan manis, melalui penambahan aksen garis 

maupun bidang lengkung yang tersusun abstrak dan 

mengaplikasikan warna pastel suasana media promosi ini 

lebih menonjol sesuai tema yang diangkat. Pemilihan 

warna pastel di antaranya warna cream, tosca, peach, 

dan dikombinasikan dengan warna netral seperti hitam 

dan putih. Warna pastel yang memiliki kesan lembut dan 

beberapa warna diantaranya peach serta coral memiliki 

kesan hangat, sehingga warna tersebut cocok diterapkan 

sesuai dengan tema media yang diangkat. Sedangkan 

warna hitam dan putih diterapkan pada aksen desain 

maupun body text untuk memudahkan nilai keterbacaan 

body text pada media, dan warna putih cenderung untuk 

mempercantik tampilan media.  Pada desain sampul 

halaman fanspage facebook menerapkan salah satu objek 

hasil karya fotografi Rina Studio yang mewakili 

gambaran Rina Studio yang bergerak di bidang jasa 
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fotografi, selain itu fungsi penambahan objek dapat 

sebagai point of interest mengacu daya tarik audiens. 

Selanjutnya konsep desain pada konten, yaitu penerapan 

frame menggunakan batas tepi hexagonal, aksen bidang 

ini difungsikan sebagai penambah titik fokus pada media 

dan sekaligus menambah nilai daya tarik audiens 

terhadap media. Penggunaan dan penataan layout pada 

setiap desain konten fanspage facebook cenderung sama, 

namun dalam perancangan konsep desain konten media 

ini yang membedakan adalah dengan pemilihan warna 

secara acak atau bergantian. Mengusung gaya desain 

abstrak pada pemilihan warna sesuai dengan tema 

perancangan Tugas Akhir yang diangkat dan 

menyesuaikan media promosi lainnya media promosi ini 

menggangkat kesan profesional dan dinamis.  

 

3) Twitter 

Twitter merupakan media sosial yang juga banyak diminati 

oleh pengguna seperti facebook maupun instagram, media ini 

sering kali digunakan berbagai kalangan untuk keperluan 

entertainment hingga mengelola bisnis secara online. Selain 

instagram dan facebook media ini juga termasuk kategori media 

promosi yang efektif, yaitu dapat membantu dalam 

menginformasikan tentang keberadaan suatu bisnis atau usaha 

dan meningkatkan brand image sekaligus menambah followers 

berpeluang meningkatkan pelanggan.  
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Gambar 3.59. Sketsa dan Layout Sampul Halaman Twitter Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

Gambar 3.60. Sketsa dan Layout Konten Twitter Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

a. Alasan Memilih Media 

Media twitter cenderung sama dengan media 

facebook yaitu mampu menjaring khalayak dengan luas, 

media ini umumnya digunakan untuk kebutuhan 

entertainment hingga kebutuhan berbisnis. Sebagian 

besar usaha atau industri memanfaatkan media  twitter 

sebagai media pemasaran produk fisik maupun jasa, 
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sehingga pemilihan media twitter efektif untuk 

diterapkan pada media promosi Rina Studio. 

b. Konsep Desain 

Konsep desain yang diterapkan pada media twitter 

umumnya sama yang diterapkan pada media promosi 

fanspage facebook Rina Studio. Konsep desain yang 

diterapkan meliputi foto profil, sampul dan konten 

twitter bertema “Creat Your Moment” yang diartikan 

membuat dan mengabadikan sebuah peristiwa penting 

melalui hasil jepretan kamera tertuju untuk minat daya 

tarik konsumen. Tema ini mengusung feel kehangatan 

dan kesan manis, melalui penambahan aksen garis 

maupun bidang lengkung yang tersusun abstrak dan 

mengaplikasikan warna pastel suasana media promosi ini 

lebih menonjol sesuai tema yang diangkat. Pemilihan 

warna pastel di antaranya warna cream, tosca, peach, 

dan dikombinasikan dengan warna netral seperti hitam 

dan putih. Warna pastel yang memiliki kesan lembut dan 

beberapa warna diantaranya peach serta coral memiliki 

kesan hangat, sehingga warna tersebut cocok diterapkan 

sesuai dengan tema media yang diangkat. Sedangkan 

warna hitam dan putih diterapkan pada aksen desain 

maupun body text untuk memudahkan nilai keterbacaan 

body text pada media, dan warna putih cenderung untuk 

mempercantik tampilan media.  Kemudian desain sampul 

halaman twitter menerapkan salah satu objek hasil karya 

fotografi Rina Studio yang mewakili gambaran Rina 

Studio yang bergerak di bidang jasa fotografi.  Fungsi 

penambahan objek pada desain media sampul halaman 

twitter tujuannya sebagai point of interest mengacu daya 

tarik audiens. Selanjutnya konsep desain pada konten 
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twitter, yaitu penerapan frame menggunakan batas tepi 

hexagonal, aksen bidang ini difungsikan sebagai 

penambah titik fokus pada media dan sekaligus 

menambah nilai daya tarik audiens terhadap media. 

Penggunaan dan penataan layout pada setiap desain 

konten twitter cenderung sama dengan konten fanspage 

Rina Studio, tujuannya adalah terciptanya keserasian 

antar jenis media agar tetap solid dan saling terhubung 

dalam arti kesan tema yang diangkat serta informasi 

yang ditujukan kepada khalayak. Penerapan gaya desain 

abstrak yang seirama pada pemilihan baik layout maupun 

warna sesuai dengan tema perancangan yang diangkat 

dan menyesuaikan media promosi lainnya media 

promosi ini menggangkat kesan profesional dan dinamis. 

 

3.2.2.2. Brosur 

Brosur menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang menjual produk-

produknya, sebab media ini merupakan media yang mampu menawarkan dan 

menginformasikan produk dengan terperinci, baik kelebihan produk, keuntungan 

menggunakan produk tersebut, bentuk fisik, warna, dan ukuran produk (Ardhi, 

2013:18). 
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Gambar 3.61. Sketsa dan Layout Brosur Rina Studio Halaman 1 

Sumber : Penulis. 2021 

 

 

Gambar 3.62. Sketsa dan Layout Brosur Rina Studio Halaman 2 

Sumber : Penulis. 2021 
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a. Alasan Memilih Media 

Media brosur merupakan media yang paling umum 

digunakan oleh perusahaan maupun instansi untuk 

menginformasikan sekaligus menawarkan produk ataupun jasa 

unggulan. Media ini relatif terjangkau mudah diperoleh 

berbagai kalangan. Demikian media brosur dipilih sebagai 

salah satu media promosi Rina Studio yang aplikasikan dengan 

konsep desain dan tema perancangan, guna menaikan kualitas 

penyebaran informasi dan target market Rina Studio tersendiri.  

b. Konsep Desain 

Desain brosur Rina Studio menggunakan lipatan “half 

fold” yang di mana lipatan cenderung satu kali tekuk, 

kemudian penempatan posisi brosur memilih vertikal dengan 

tujuan memudahkan audiens saat membuka media dan 

menambah daya tarik media. Hal menarik dari jenis lipatan ini 

bahwa halaman luar terbagi atas dua bagian yaitu sisi depan 

dan belakang brosur saling terhubung. Pada sisi depan media 

brosur ditampilkan objek berupa susunan foto secara potongan 

(slice) serta dikombinasikan dengan garis lengkung untuk 

mempercantik tampilan foto. Pada halaman ini brosur 

diterapkan objek utama yaitu foto ditampilan lebih besar 

tujuannya sebagai point of interest mengacu daya tarik 

audiens. Selanjutnya disusun beberapa foto disampingnya 

yang dikelilingi frame garis lengkung saling berkaitan, 

beberapa foto ini mewakili dari jasa Rina Studio, diantaranya 

yaitu foto wedding, foto wisuda, dan foto identitas. Selain 

menampilkan objek berupa foto pada sisi depan media juga 

menerapkan baseline guna melengkapi informasi berkaitan 

kontak Rina Studio. Sedangkan sisi belakang brosur 

menampilkan layout white space yang di mana media 
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menampilkan berupa headline dan subheadline untuk 

melengkapi informasi tentang Rina Studio.  

Selanjutnya pemilihan warna media brosur menggunakan 

warna pastel menyesuaikan tema dan media promosi Rina 

Studio lainnya yaitu, cream, tosca, peach, dan warna netral 

seperti hitam dan putih. Warna pastel yang memiliki kesan 

lembut dan beberapa warna diantaranya peach serta coral 

memiliki kesan hangat, sehingga warna tersebut cocok 

diterapkan sesuai dengan tema media yang diangkat. 

Sedangkan warna hitam dan putih diterapkan pada aksen 

desain maupun body text untuk memudahkan nilai keterbacaan 

isi pesan pada media, dan warna putih cenderung untuk 

mempercantik aksen garis lengkung dan tampilan media. 

Selanjutnya halaman dalam pada media brosur dirancang 

dengan menampilkan potongan foto yang dikombinasikan 

dengan garis dan bidang lengkung, tujuannya mempercantik 

tampilan media ataupun media, sebagai penjedaan antar objek 

foto dan menambah nilai daya tarik minat audiens. Pada 

halaman dalam juga ditampilkan body text yang berkaitan 

tentang Rina Studio, seperti gambaran, deskripsi singkat 

bidang jasa, dan tentang pelayanan Rina Studio.  

3.2.2.3. X Banner 

X Banner merupakan media promosi yang bisa diletakkan di mana saja 

dan tidak memakan banyak tempat. Selain itu banner adalah media yang mudah 

untuk dibongkar pasang untuk kemudian dibawa dan dipindahkan ke lokasi 

lainnya (Ardhi, 2013:58). 
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Gambar 3.63. Sketsa dan Layout X Banner Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

a. Alasan Memilih Media 

 X Banner merupakan media yang fleksibel yaitu media 

yang dapat diaplikasikan di mana-mana menyesuaikan 

kehendak tempat dan waktu yang sudah ditentukan setiap saat. 

Keunikan media ini memiliki sifat portable yang dalam arti 

dapat diaplikasikan baik di area workshop, kantor, bahkan 

kegiatan lapangan. Demikian media x banner efektif dipilih 

sebagai salah satu media promosi Rina Studio.   

b. Konsep Desain 

Desain xbanner menggunakan warna pastel mengikuti tema 

yang sudah ditentukan dan juga mengikuti media promosi 

lainnya, yaitu warna cream, tosca, peach, dan dikombinasikan 
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dengan warna netral seperti hitam dan putih. Tujuan dari 

pemilihan warna tersebut adalah memperkuat feel tema yang 

diangkat, menambah nilai daya tarik media, dan  menarik 

perhatian audiens. Desain xbanner menerapkan layout tiga 

bagian, yaitu bagian atas diaplikasikan sebuah logo Rina 

Studio baru yang dapat difungsikan sebagai headline. 

Kemudian bagian tengah media menampilkan sebuah objek 

salah satu foto hasil karya fotografi wedding oleh Rina Studio 

yang mewakili tentang karya jasa professional fotografi salah 

satunya yang ada di jepara.  Selanjutnya bagian desain layout 

bawah menerapkan body text ataupun caption serta baseline 

untuk melengkapi informasi terkait tentang jenis varian 

pelayanan dan kelengkapan Rina Studio yang ditawarkan 

kepada konsumen. Selanjutnya terdapat baseline dengan tujuan 

memberikan informasi lanjutan berupa kontak dan informasi 

terkait tentang Rina Studio.  

3.2.2.4. Album Foto 

Menyimpan moment dalam bentuk cetakan foto merupakan sudah 

menjadi kebutuhan penting dalam sehari hari untuk mengabadikan suatu peristiwa 

atau kejadian yang penting pada umumnya. Album photo merupakan sarana 

menampung lembaran sekumpulan display foto sekaligus melindungi foto dari air 

atau hal lainnya yang dapat merusak foto. Album foto merupakan media promosi 

yang efektif sebab media ini tidak jarang lagi dan hampir setiap orang dapat 

memilikinya. 



137 
 

 
 

 

Gambar 3.64. Sketsa dan Layout Album Foto Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

a. Alasan Memilih Media 

Album foto merupakan sebuah media yang sangat 

dibutuhkan untuk menyimpan foto dalam bentuk cetakan. 

Media ini wajib diberikan khusus usaha yang bergerak di 

bidang jasa fotografi, sebab media ini sering dijadikan acuan 

konsumen untuk menilai kualitas pelayanan sebuah usaha di 

bidang jasa fotografi. Album foto bagian cover luar memiliki 

space yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi elemen penting 

salah satunya yang mendasar adalah logo atau identitas 

perusahaan. Hal ini akan menambah nilai lebih pada media 

yaitu memperkuat brand image dan kualitas pelayanan sebuah 

perusahaan. Selanjutnya memanfaatkan warna dan aksen garis 

serta bidang lengkung sesuai tema yang diangkat adalah 

menambah nilai daya tarik media dan minat konsumen.  

b. Konsep Desain 

Desain media album foto mengacu tema perancangan 

media yang sudah ditentukan yaitu warna dan aksen desain 

berupa garis serta bidang menyesuaikan media promosi 

lainnya. Kemudian pada media ini menerapkan sebuah logo 
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pada halaman cover depan dan belakang ditempatkan pada 

susunan layout halaman masing-masing diletakkan di posisi 

tengah. Pemberian warna masing-masing halaman pun berbeda 

yaitu memanfaatkan black white, untuk halaman depan logo 

ditampilkan full color sedangkan halaman belakang cenderung 

warna putih dengan tujuan membedakan antar halaman.  

3.2.2.5. Bantal 

Bantal merupakan sarana prasarana yang dapat dfungsikan sebagai 

sandaran kepala atau punggung yang umumnya digunakan pada waktu beristirahat 

atapun bersandar di sofa.   

 

 

Gambar 3.65. Sketsa dan Layout Bantal Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

a. Alasan Memilih Media 

Pada zaman saat ini bantal dapat dijadikan sebagai media 

promosi merchandise, media ini termasuk media yang unik 

selain diaplikasi sebagai sandaran pelengkap sofa ataupun 

media lainnya juga sebagai media promosi. Demikian 

pemilihan media bantal efektif untuk diaplikasikan di media 

promosi Rina Studio. 
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b. Konsep Desain 

Konsep desain media bantal mengaplikasikan sebuah logo 

baru Rina Studio pada halaman sisi tengah media. Penerapan 

warna dan aksen desain berupa garis dan bidang lengkung 

menyesuaikan tema yang diterapkan pada perancangan, 

tujuannya adalah menginformasikan tentang brand Rina Studio 

sekaligus media mampu menarik perhatian konsumen. 

 

3.2.2.6. Box Album 

Box album merupakan kemasan album yang berbentuk kotak guna 

melindungi, membungkus dan sekaligus mempercantik tampilan luar pada album. 

 

 

Gambar 3.66. Sketsa dan Layout Box Album Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

a. Alasan Memilih Media 

Box album termasuk media promosi yang unik, sebab 

media ini memilki fungsi sebagai media pembungkus album 

serta menjadi media promosi Rina Studio. Media box album 
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efektif diaplikasi pada media promosi Rina Studio, hal ini 

media tersebut fungsional dari segi fisik maupun informatif. 

b. Konsep Desain 

Desain box album dibuat menarik dan sederhana, terdapat 

pengaplikasian logo pada sisi depan media, kemudian 

penempatan body text pada punggung dan sisi belakang media. 

Selain itu penempatan headline dan subheadline pada sisi 

kanan punggung media. Pemilihan warna serta aksen garis dan 

bidang lengkung menyesuaikan irama media promosi lainnya, 

tujuannya menampilkan keseragaman antar jenis media lainnya 

yang sudah ditentukan dan sesuai tema perancangan. Demikian 

membantu memudahkan untuk diingat serta menambah nilai 

ketertarikan oleh konsumen.  

3.2.2.7. DVD 

Media DVD memiliki fungsi memudahkan memindah, menduplikat dan 

menyimpan berkas penting yang berupa file. Keunggulan media ini selain 

harganya relatif murah juga mudah diaplikasikan.  

 

Gambar 3.67. Sketsa dan Layout Stiker DVD Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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a. Alasan Memilih Media 

Media ini dipilih sebagai media promosi Rina Studio, sebab 

media ini efektif akan membantu proses kreatif Rina Studio 

maupun sebagai penyebaran informasi tentang Rina Studio. 

b. Konsep Desain 

Konsep Stiker DVD cenderung sederhana dan menarik, 

yaitu memanfaatkan susunan layout yang terdiri dari aksen 

garis dan bidang lengkung, kemudian dikombinasikan dengan 

menggunakan warna pastel dan solid menyesuaikan media 

promosi Rina Studio lainnya. Pada layout bagian atas media 

DVD menampilkan logo Rina Studio yang baru sebagai 

headline. Kemudian pada layout bagian bawah menampilkan 

subheadline yang berkaitan dengan headline yang diterapkan 

pada media DVD. Tujuan tersebut adalah selain terlihat unik 

media ini juga mudah dibaca, dan diingat oleh konsumen.  

 

3.2.2.8.Packaging DVD 

Penyajian soft file bersifat penting dari hasil karya Rina Studio oleh 

pemesanan jasa fotografi dari konsumen adalah disimpan dalam bentuk DVD. 

DVD merupakan media yang mudah dijumpai dan terjangkau digunakan 

menyimpan berkas atau dokumen penting berupa berkas digital. Demikian 

kepingan DVD membutuhkan kemasan sebagai tempat dan pelindung guna 

mencegah kerusakan file yang tersimpan pada DVD dikarenakan permukaan 

tergores ataupun terkena cairan yang dapat merusak fisik DVD.  
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Gambar 3.68. Sketsa dan Layout Packaging DVD Rina Studio Halaman 1 

Sumber : Penulis. 2021 
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Gambar 3.69. Sketsa dan Layout Packaging DVD Rina Studio Halaman 2 

Sumber : Penulis. 2021 

a. Alasan Memilih Media 

Packaging DVD melindungi keping disk dari goresan 

sekaligus memudahkan untuk disimpan. Selain itu packaging 

DVD akan menambah daya tarik tampilan DVD jika dibumbui 

dengan desain komunikasi visual. Demikian media ini efektif 

dipilih dan akan diaplikasikan pada media promosi Rina 

Studio. 
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b. Konsep Desain 

Desain media packaging DVD mengacu menyerupai bentuk 

diafragma lensa kamera sehingga lipatan serta bentuk dasar 

menggunakan bidang segi enam. Media ini dirancang memiliki 

dua sisi (bolak-balik) yang dimanfaatkan sebagai media 

pendukung promosi yang mencantumkan slogan Rina Studio  

"Percayakan Kebutuhan Fotografi Anda Kepada Kami", 

kemudian identitas Rina Studio yaitu logo sebagai headline. 

Selanjutnya penambahan subheadline untuk melengkapi 

keterangan headline, serta penambahan body text untuk 

menerangkan informasi yang berkaitan dengan jasa Rina 

Studio yang ditawarkan kepada konsumen. Pemilihan warna 

dan aksen desain berupa garis dan bidang lengkung 

menyesuaikan tema perancangan dan irama desain media 

promosi lainnya.  

3.2.2.9.  Gelas Tumbler 

Gelas tumbler merupakan sebuah wadah atau tempat menaruh minuman 

yang praktis dan kekinian di zaman sekarang. Selain memiliki bentuk yang unik 

dan nilai fungsional yang praktis media ini diminati semua kalangan.  

 

Gambar 3.70. Sketsa dan Layout Gelas Tumbler Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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a. Alasan Memilih Media 

Gelas tumbler merupakan media promosi yang praktis, 

yaitu media ini berbahan jenis plastik relatif ringan dan 

karakteristiknya mudah dibawa kemana-mana. Selain itu 

memiliki nilai praktis sebagai media promosi, yaitu media ini 

dilengkapi branding insert art paper, sehingga memudahkan 

pengaplikasian media promosi yang mengandung penyebaran 

informasi sekaligus menambah daya tarik tersendiri pada Rina 

Studio. 

b. Konsep Desain 

Desain media gelas tumbler menggunakan layout white 

space, dengan tujuan memudahkan audiens menyerap dan 

mengingat informasi dan brand Rina Studio dengan baik, jelas, 

dan diharapkan melekat dibenak audiens atau konsumen. 

Konsep desain media tumbler menerapkan logo sebagai point 

of interest, kemudian penambahan warna serta aksen desain 

garis dan bidang lengkung menyesuaikan tema perancangan 

yang diangkat. Dengan tampilan kombinasi logo dan aksen 

desain tersebut sudah mewakili penyebaran informasi terkait 

brand image Rina Studio. Dengan tampilan media gelas 

tumbler yang sederhana dan praktis sehingga mudah 

diaplikasikan dan digunakan berbagai segment usia. 
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3.2.2.10. Kaos 

Media kaos secara umum merupakan media pelindung sebagian badan dari 

sengatan matahari, penutup badan, dan sebagai penyerap keringat dari aktivitas 

atau kenaikan suhu tubuh. Seiring waktu trend berkembang dan semakin maju 

media ini dimanfaatkan sebagai kebutuhan fashion oleh semua kalangan dan 

berbagai segment menurut jenis desain yang diangkat.  

 

 

Gambar 3.71. Sketsa dan Layout Kaos  Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

a. Alasan Memilih Media 

Kaos yang umumnya dapat digunakan dan dipakai sehari-

hari merupakan media yang sangat efektif guna 

mengkomunikasikan terutama jasa Rina Studio sebagai media 

promosi. 

b. Konsep Desain 

Desain media kaos menampilkan logo baru Rina Studio dan 

penambahan aksen desain yang berupa kombinasi garis 
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lengkung. Kemudian pemilihan warna media cenderung 

menggunakan hitam, dengan tujuan jika media kaos nantinya 

dikombinasikan warna media rompi akan menjadi warna 

kontras, sehingga terciptanya perbedaan jenis media. Logo 

ditampilkan sebagai point of interest sehingga memudahkan 

audiens menangkap informasi terkait brand ataupun identitas 

Rina Studio, kemudian penambahan aksen desain berupa garis 

lengkung adalah mengangkat tema perancangan. Demikian 

kombinasi tersebut akan menambah nilai daya tarik oleh 

audiens dan mempercantik tampilan media kaos. 

3.2.2.11. Mug 

Mug sering kali digunakan untuk menyajikan minuman hangat atau panas. 

media ini umumnya berbahan porselin yang tahan panas. Seiring waktu 

pekembangan dan kemajuan trend media ini sering digunakan sebagai souvenir 

ataupun koleksi pecinta barang unik, bahkan media ini dijadikan sebagai media 

promosi oleh sebuah perusahaan.  

 

Gambar 3.72. Sketsa dan Layout Mug  Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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a. Alasan Memilih Media 

Mug merupakan salah satu media promosi yang banyak 

dijumpai, media ini selain memiliki segi fungsional juga 

memiliki bentuk yang cantik. Keunikan media ini sering kali 

dipilih sebagai media merchandise, hal ini efektif jika mug 

dipilih menjadi salah satu media promosi Rina Studio. 

b. Konsep Desain 

Desain media mug cenderung menggunakan layout white 

space yang di mana permukaan background hanya 

diaplikasikan aksesn desain berupa garis dan bidang lengkung 

yang dikombinasikan warna yang ditentukan sesuai tema 

perancangan. Media mug menampilkan logo sebuah slogan 

Rina Studio “Percayakan Kebutuhan Fotografi Anda Kepada 

Kami” pada sisi kanan, kemudian penerapan logo pada sisi kiri 

media mug. Pada umumnya etika atau cara minum di negeri 

kita Indonesia dan bagi seorang muslim dianjurkan memegang 

gelas atau sejenisnya kemudian meminum dengan 

menggunakan tangan kanan. Demikian pada saat mug 

dipegang atau digunakan maka yang terlihat oleh seorang 

konsumen adalah sebuah slogan, selanjutnya mengarah pada 

logo Rina Studio. Hal ini dimaksud adalah membuat konsumen 

mengingat sebuah slogan kemudian diarahkan ke sebuah brand 

atau identitas Rina Studio. Selain itu pada saat memegang 

mug, sebagai orang yang berhadapan kita tentu melihat 

terutama langsung tertuju pada sebuah brand atau identitas 

Rina Studio yang berupa logo.  
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3.2.2.12. Paper Bag 

Paper bag digunakan sebagai wadah untuk membawa atau menyimpan 

suatu barang. Paper bag berbahan dasar kertas dan memiliki tali yang digunakan 

untuk pegangan untuk menjinjing sebuah barang bawaan.  

 

Gambar 3.73. Sketsa dan Layout Paper Bag Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 

 

a. Alasan Memilih Media 

Paper bag merupakan salah satu media promosi yang sangat 

efektif dan banyak digunakan oleh banyak perusahaan dalam 

mempromosikan suatu usaha atau produk yang ditawarkan. 

Melalui media yang multi fungsional ini selain sebagai wadah 

barang yang diperlukan dalam membingkis berkas penting 
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Rina Studio juga sebagai penyebaran informasi mengenai 

brand image Rina Studio kepada konsumen hingga audiens 

secara meluas.  

b. Konsep Desain 

Desain media paper bag cenderung berbentuk persegi serta 

mengusung tema perancangan yang diangkat, selain itu 

penerapan layout pada media ini adalah white space. 

Penerapan layout white space sangat mendukung titik fokus 

atau point of interest yaitu logo baru Rina Studio. Hal ini akan 

membantu audiens menangkap, mengingat, hingga mampu 

menciptakan identitas Rina Studio dibenak konsumen.  

3.2.2.13. Topi 

Topi merupakan media pelindung kepala dari silau hingga sengatan 

matahari. Media ini umumnya digunakan untuk perlengkapan seragam baik 

bersifat formal maupun informal. Seiring waktu perkembangan dan kemajuan 

trend topi digunakan sebagai salah satu bentuk fashion.  

 

Gambar 3.74. Sketsa dan Layout Topi Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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a. Alasan Memilih Media 

Topi menjadi salah satu item fashion yang digemari banyak 

orang sehingga menjadikan media ini sering dipakai sehari-

hari, karena seringnya penggunaan maka media ini efektif 

dipilih sebagai salah satu media promosi Rina Studio. 

b. Konsep Desain 

Desain media topi menggunakan layout white space yaitu 

menampilkan identitas Rina Studio melalui tampilan logo baru 

Rina Studio.  Penerapan layout ini bertujuan memperlihatkan 

logo baru serta sebagai penyebaran informasi yang bertitik 

fokus atau point of interest. Selanjutnya pemilihan warna dasar 

media cenderung hitam agar seirama denga media kaos, selain 

itu warna media cenderung netral sehingga nilai keterbacaan 

logo atau identitas Rina Studio diperhitungkan. demikian akan 

membantu audiens menangkap, mengingat, hingga mampu 

menciptakan identitas Rina Studio dibenak konsumen.  

3.2.2.14. Rompi 

Rompi pada umumnya dipakai oleh sebuah tim atau crew pada saat 

kegiatan berlangsung. Rompi juga dapat menambah kesan professional dan 

kekompakan suatu tim.  

 

Gambar 3.75. Sketsa dan Layout Rompi Rina Studio 

Sumber : Penulis. 2021 
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a. Alasan Memilih Media 

Media ini sering kali digunakan seorang fotografer untuk 

memudahkan menyimpan keperluan fotografi seperti lensa, 

filter, baterai kamera, dan perlatan atau kebutuhan fotografi 

lainnya ditenggah kegiatan berlangsung. Rompi merupakan 

media promosi yang efektif, sebab dapat menginformasikan 

tentang brand image Rina Studio, selain itu media rompi dapat 

menaikkan kesan professional dan citra dari pelayanan Rina 

Studio.  

b. Konsep Desain 

Desain rompi Rina Studio menggunakan layout white space 

yang di mana penyajian infomasi terfokus pada identitas Rina 

Studio yang baru (point of interest). Kemudian untuk 

pemilihan warna media rompi menggunakan warna cream, 

tujuannya jika media ini digabungkan dengan media kaos Rina 

Studio agar menjadi warna kontras ada perbedaan antara 

keduanya saat digunakan bersamaan. 

 


