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BAB 3.PEMBAHASAN 

 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

 

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 70% calon konsumen membeli kartu 

undangan di perusahaan yang sudah mereka kenal sebelumnya. Sebagian 

memberikan informasi bahwa mereka memesan kartu undangan di perusahaan 

yang direkomendasikan teman. Hal ini menunjukkan bahwa mereka hanya 

berminat membeli di perusahaan yang telah memiliki brand yang kuat. Karena itu, 

Cardtoony harus merancang brand identity untuk menarik perhatian calon 

konsumen. Untuk memecahkan solusi komunikasi visual, penulis memutuskan 

untuk merancang brand identity yang terdiri dari logo, tagline, dan gaya desain. 

Berdasarkan hasil penelitian, media komunikasi yang digunakan penulis 

termasuk kategori ATL (Above The Line), (TTL) Through The Line dan BTL 

(Below The Line). ATL (website, web banner) dapat menjangkau khalayak luas. 

BTL (stationery, brosur, poster, katalog, merchandise) memiliki kelebihan yaitu 

dapat fokus ke konsumen yang lebih spesifik sehingga biaya produksi yang 

dikeularkan bisa lebih efisien. TTL (sosial media) kombinasi dari strategi 

marketing above the line dan below the line. 

3.1.1. Konsep Brand dan Keywords  

Cardtoony menawarkan jasa pembuatan kartu ulang tahun anak-anak dengan 

desain karakter orisinal bagi para orang tua yang ingin sesuatu yang berbeda. 

Keywords adalah fun, colorful, cute, precious, dan children. 

Penulis menggunakan maskot sebagai representasi brand attributes dan brand 

value Cardtoony. Maskot dapat memberikan kesan gembira dan menciptakan 

mood yang positif terhadap suatu produk. Maskot juga menambah pesan 

emosional dan kedekatan dengan konsumen (Hitchens and Hitchens, 2010: 157).   

3.1.2. Konsep Pemilihan Warna 

3.1.2.1 Brand Identity 

 a) Logo 
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Penulis memutuskan untuk menggunakan warna oranye untuk desain logo. Di 

negara Asia, warna oranye melambangkan antusiasme, kegembiraan, dan 

kreativitas. Warna oranye sering diasosiasikan dengan kemudaan dan rasa 

penasaran (Bleicher, 2012: 16). Dengan kata lain, warna oranye cocok untuk 

Cardtoony yang bergerak di bidang jasa pembuatan kartu ulang tahun anak-anak. 

b) Stationary 

Brand identity didominasi warna kuning, oranye, dan hijau. Warna kuning 

menunjukkan rasa optimis dan kemampuan sosial. Oranye adalah warna yang 

hangat dan mampu menstimulasi orang. Sedangkan warna hijau melambangkan 

pertumbuhan dan keseimbangan, layaknya sebuah usaha yang terus berkembang. 

(Myers, 2013: 140-141). 

3.1.2.2 Maskot 

a)   Merlin, Si Kucing 

Warna oranye menunjukkan rasa semangat, kreatifitas dan sensasi 

petualangan. Warna hitam menunjukkan adanya sesuatu yang 

disembunyikan. Warna putih menandakan transformasi. Merah 

menunjukkan rasa gembira (Myers, 2013: 140-141). 

b)  Elena, Si Kelinci 

Elena didominasi warna pink dan putih. Warna pink menunjukkan kesan 

feminim. Warna putih dari celemek memberi kesan kebersihan dan kerapian 

(Myers, 2013: 140-141).  

c)  Brian, Si Beruang 

 Warna cokelat menunjukkan perlindungan dan keamanan. Warna hijau 

melambangkan keseimbangan dan perubahan yang bagus. Warna biru 

memberi efek menenangkan. Merah menunjukkan kekuatan, dan kemauan 

yang tinggi. (Myers, 2013: 140-142) 

d) Adeline, Si Anjing 

Warna cokelat memberikan kesan hangat dipadukan dengan warna merah 

yang memberikan kesan keberanian dan semangat. Pink identik dengan kesan 
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feminim (Samara, 2014: 126). Ungu adalah warna bangsawan, keanggunan 

dan kelembutan. Semua warna tersebut digabungkan dan menciptakan kesan 

feminism (Myers, 2013: 140-141) 

3.1.2.3  Media Komunikasi 

Warna dominan media komunikasi adalah putih, kuning, hijau dan pink. 

Warna putih menunjukkan kepolosan sekaligus kesan bersih. Warna kuning 

dianggap memberikan kesan ceria, optimis dan kebahagiaan. Pink 

melambangkan kelembutan dan kemanisan sekaligus dapat menenangkan hati  

(Myers, 2013: 140-141).  

3.1.3.Konsep Typografi  

a) Logo 

Penulis memutuskan menggunakan logotype untuk desain logo karena 

Cardtoony sudah memiliki nama brand yang baik, unik dan menunjukkan brand 

personality. Penulis juga ingin membuat orang lebih fokus kepada nama brand 

(Rustan, 2009: 26). Font Fontastique digunakan sebagai logo Cardtoony karena 

bentuknya yang tumpul memberikan kesan fun di setiap huruf dan memiliki 

legibility yang tinggi sehingga mudah diingat orang. Typeface ini sesuai dengan 

konsep brand Cardtoony. 

b) Kartu nama  

Penulis menggunakan font Caviar Dreams sebagai headline di kartu nama 

karena font sans serif mudah dibaca untuk headline. 

Sedangkan untuk bodytext, penulis menggunakan typeface Quicksand untuk 

boydtext. Bentuknya yang bundar dan simpel membuat pembaca merasa nyaman 

membacanya. 

c) Media komunikasi  

Penulis menggunakan font Bebas Neue sebagai headline karena fontnya yang 

tebal sehingga menarik perhatian orang.  Sedangkan untuk bodytext penulis 

menggunakan font Quicksand karena text yang banyak lebih mudah dibaca 

menggunakan font serif.  
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3.1.4.Konsep Gaya Desain. 

a) Brand identity dan media komunikasi 

Fokus brand identity ditujukan untuk menarik perhatian anak-anak. Gaya 

desain yang digunakan adalah minimalis dan pop art. “Less is more” adalah 

prinsip gaya minimalis. Penulis memutuskan menggunakan gaya minimalis agar 

perhatian orang fokus kepada elemen utama dalam desain dan mata tidak 

terganggu oleh gambar yang berlebihan. Penulis juga ingin menonjolkan elemen 

typography dalam gaya minimalis.   

Pop art adalah aliran seni yang terinspirasi dari budaya populer. Penulis 

menggunakan gaya pop art karena gaya warnanya yang berani, ceria dan terang 

efektif untuk menarik perhatian anak kecil. Menurut para ilmuwan, anak-anak 

menyukai warna terang karena otak mereka belum berkembang secara sempurna 

sehingga mata mereka lebih cepat mengenali warna-warna terang 6.   

b) Maskot 

Maskot didesain dengan gaya kartun minimalis. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Ronald Mahardika, ahli branding sekaligus ilustrator, anak-anak 

menyukai desain kartun yang lucu dan warna-warni karena mereka mempunyai 

daya khayal yang tinggi. Bagi mereka, yang terpenting suatu karakter bisa 

menjadi panutan.  

b) Produk 

 Gaya desain kartu undangan menggunakan gaya minimalis. Sedangkan teknis 

visualisasi yang digunakan adalah vector art. Vector art adalah gambar hasil dari 

perpaduan bentuk dasar geometris seperti garis, dan titik. Garis tegas dan warna 

solid adalah ciri khas karya grafis yang dihasilkan dari vektor sehingga hasil yang 

dihasilkan adalah warna yang cenderung solid dan terkesan rapi. Selain itu vector 

art bisa diperbesar dan diperkecil sesuka hati tanpa membuat gambar pecah. 

3.1.5.Konsep Visual Brand 

a) Logo 

                                                 

6 http://www.ehow.com/how-does_5476948_do-bright-colors-appeal-kids.html 
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Konsep visual brand ini lebih ditekankan pada karakteristik dan ciri khas yang 

dimiliki oleh Cardtoony. Lingkaran di dalam huruf o memberikan kesan mata 

seseorang dan garis lengkung di antara huruf o menandakan senyuman bahagia 

para pembeli. Warna oranye yang lebih gelap digunakan sebagai highlight  huruf 

“toon”.  

Strategi yang digunakan dalam perancangan visual brand ini adalah mengarah 

kepada kriteria-kriteria yang baik dalam merancang sebuah logo, diantaranya 

adalah unik, mudah diingat, sesuai dengan karakter. 

b) Maskot 

Berdsarkan hasil survey, sebanyak 41% dari 51 anak menyukai karakter 

binatang. Karena itu, penulis memutuskan merancang empat maskot berupa 

karakter binatang dengan gaya kartun. Empat karakter tersebut akan diberi nama 

Cardtoony’s Friends dan tujuan mereka adalah menarik perhatian anak-anak 

secara emosional. Setiap karakter mempunyai profesi masing-masing berdasarkan 

kepopuleran. Maskot disesuaikan dengan brand personality dan brand image 

Cardtoony. 

Berikut adalah konsep visual Cardtoony’s Friends yang akan ditampilkan 

dalam brand identity, kartu undangan, dan media komunikasi.  

-   Merlin, Si Kucing 

Merlin adalah seekor kucing yang ahli sulap. Hal ini bisa dilihat dari 

pakaiannya yang serba gelap, topi dan tongkat yang umum dikenakan para 

pesulap. Anak-anak menyukai sulap karena hal tersebut menyenangkan 

dan memancing rasa penasaran mereka 7.   

Karakter Merlin sendiri didasarkan pada kucing tabi yang berawarna 

oranye. Kucing tabi memiliki sifat yang menyenangkan, penyayang dan 

                                                 

7 http://www.mychildhealth.net/why-do-children-like-magic-tricks.html 
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suka bermain. Karena itulah kucing tabi dekat dengan anak-anak 8. 

Dengan alasan tersebut, penulis memutuskan menciptakan karakter kucing 

tabi yang juga seorang ahli sulap. Nama Merlin diambil dari penyihir 

terkenal dalam legenda Arthur. 

- Elena, Si Kelinci 

Elena adalah seorang pastry chef yang ahli membuat kue untuk ulang 

tahun anak-anak. Ciri khasnya adalah celemek putih dan topi khas seorang 

chef. Elena didasarkan pada hewan kelinci. Nama Elena berasal dari 

Yunani mempunyai arti cahaya yang bersinar terang. 

Karakter Elena didasarkan pada hewan kelinci. Kelinci adalah hewan 

yang suka bersosialisasi dan mempunyai daya ingat yang tinggi 9. Karena 

itu cocok sebagai chef yang diharuskan memiliki daya ingat tinggi untuk 

menghafal resep masakan. Desain Elena didominasi warna pink untuk 

menarik perhatian anak perempuan.  Elena menginspirasi anak-anak 

perempuan untuk memasak dan menghargai makanan. 

- Brian, Si Beruang 

Brian adalah seorang superhero yang melindungi anak-anak. Ciri 

khasnya adalah topeng di sekitar mata dan kaus berlambang “B” yang 

merupakan inisial namanya. Nama Brian berasal dari Celtic yang berarti 

kuat, berbudi luhur, dan terhormat. Karakter Brian didasarkan pada hewan 

beruang. Beruang terkenal sebagai hewan yang cepat dan kuat. Beruang 

juga menyenangkan, suka bermain, dan termasuk hewan yang sosial 10. 

Karena itu penulis memutuskan membuat karakter superhero berdasarkan 

hewan beruang. 

Banyak psikolog anak percaya bahwa anak menyukai superhero 

karena mereka mencoba untuk menemukan tempat mereka di dunia. 

Membayangkan bahwa mereka adalah superhero memungkinkan mereka 

untuk berpura-pura memiliki kekuatan dan kemandirian yang tidak 

                                                 

8 http://loyfly.com/tabby-cat-personality-and-behavior 
9 http://www.buzzle.com/articles/facts-about-rabbits.html 
10 http://www.bearsmart.com/about-bears/general-characteristics 
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dimiliki mereka di dunia nyata 11. Dengan alasan tersebut, penulis 

mengangkat tema superhero untuk anak-anak yang menyukai superhero. 

- Adeline, Si Anjing 

Adeline adalah seorang tuan putri yang sangat suka beraktivitas di 

balik penampilan feminimnya. Ciri khasnya adalah gaun berenda dengan 

payung yang selalu dibawanya. Nama Adeline dalam bahasa Perancis 

yang berarti bangsawan 12.  

Karakter Adeline didasarkan pada anjing jenis American Cocker 

Spaniel yang memiliki sifat riang gembira, lemah lembut dan ramah 

terhadap binatang lain maupun orang asing. Berdasarkan hasil survei, 

banyak anak perempuan menyukai karakter tuan putri, terutama Disney 

Princess. Dengan kepopuleran Disney Princess, penulis memutuskan 

membuat karakter putri untuk menarik perhatian anak perempuan. 

3.2. Pemilihan Media Komunikasi 

 

3.2.1.Media Timeline  

1) Stationery 

- Kartu nama.  

Kartu nama merupakan salah satu media komunikasi termurah. 

Selain memberikan kesan profesional, kartu nama merupakan sarana 

efektif untuk menanamkan kesan pertama di benak klien, dan 

membantu untuk membedakan Cardtoony dari kompetitor lainnya 

(Mayne, 2014: 139-140).   

Kartu nama dicetak menggunakan kertas jasmine yang mengilat 

untuk memberikan eksklusif. 

Kartu nama akan diberikan setiap ada kesempatan bertemu dengan 

para orang tua yang memiliki anak berusia 1 sampai 10 tahun untuk 

memperluas relasi bisnis. 

                                                 

11 http://www.parentdish.co.uk/kids/why-are-children-so-obsessed-with-super-heroes 
12 http://nameberry.com/babyname/Adeline 
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- Kop surat / letterhead 

Untuk membedakan surat resmi dan tidak resmi, tentunya wajib 

mencantumkan kop surat. Kop surat berfungsi sebagai alat pengenal 

dan membedakan perusahaan yang satu dan yang lainnya. Kop surat 

dengan layout yang bagus akan menyampaikan kepribadian dan style 

Cardtoony (Peters, 2009: 41).  

Kop surat dicetak menggunakan kertas HVS karena daya serapnya 

tinggi sehingga cocok untuk alat tulis menulis seperti kop surat. 

- Amplop  

Selain berfungsi sebagai pembungkus surat, amplop adalah yang 

pertama kali dilihat konsumen sebelum kop surat. Karena itu perlu 

desain yang bagus dan matching dengan kop surat (Peters, 2009: 47). 

Amplop dicetak dengan kertas BC dengan laminasi doff untuk 

melindungi amplop agar tidak cepat rusak.  

- Invoice  

Invoice berfungsi sebagai bukti tagihan atau bukti transaksi 

kepada pembeli atas pembelian suatu barang, jasa mengurangi resiko 

penipuan, dan pembayaran yang terlambat. 

Invoice akan dicetak menggunakan kertas HVS dengan daya serap 

kuat. 

2) Website  

Dengan teknologi yang sudah semakin maju, saat ini mudah mencari 

segala macam usaha dengan serach engine. Setiap orang bisa mengakses 

website melalui komputer, laptop, smartphone atau tablet. Selain 

memberikan kesan professional dan kredibilitas yang tinggi, website 

menjadi sarana media komunikasi yang unggul karena tidak dibatasi ruang 

dan waktu. Konsumen bisa mengakses website kapan pun dan dimana pun. 

Website juga memudahkan komunikasi jarak jauh (Ginanjar, 2014: 6). 

3) Sosial media 
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Menurut hasil survei, sebanyak 29% target mengetahui jasa 

pembuatan kartu undangan melalui sosial media. 

Sosial media mempunyai tiga efek untuk marketing yaitu Search 

Engine Optimization (SEO), branding, dan networking. Social media 

networks bisa meningkatkan traffic website. Orang bisa menemukan dan 

mengunjungi website dari link di sosial media. Pengunjung dari sosial 

media lebih lama menghabiskan waktu browsing website daripada 

pengunjung yang menemukan website dari search engine.  

Sosial media juga penting untuk branding. Mulai dari url, avatar, 

color scheme sampai informasi di halaman profil akan menunjukkan 

brand image kepada calon konsumen. Hal ini berguna untuk 

mempromosikan produk baru. 

Fungsi lain sosial media adalah networking. Dengan adanya sosial 

media, konsumen bisa meninggalkan pertanyaan atau memberikan 

feedback tentang Cardtoony. Dengan kata lain, sosial media efektif untuk 

berkomunikasi dengan orang di dunia maya (Mayne, 2014: 37 - 39).  

- Facebook 

Facebook memberikan kesempatan untuk viral marketing. Isi 

artikel dapat di-like dan di-share sehingga dapat diketahui lebih 

banyak orang. 

Facebook juga menyediakan market insight yang lebih detail 

karena facebook mengumpulkan informasi pribadi dari target market. 

Dari facebook, dapat diketahui siapa kerabat target market, apa 

pertanyaan yang dimiliki mereka, seperti apa produk yang disukai 

mereka, dan lain-lain. Hal ini berguna untuk mengimprovisasi produk 

dan servis (Mayne, 2014: 39 - 41). 

Konten facebook adalah desain kartu undangan terbaru. Update 

akan dilakukan seminggu sekali antara jam 5 - 6 sore, saat orang 

dewasa selesai bekerja.  

- Instagram 



DesainKomunikasi Visual. FakultasIndustriKreatif. UniversitasCiputra. 24 

Instagram adalah salah satu visual social marketing yang efektif 

karena konten bisa dilihat melalui smartphone atau tablet. Menurut 

hasil studi, otak manusia memproses visual 6000 kali lebih cepat 

daripada tulisan. Dengan kata lain, instagram cocok sebagai media  

komunikasi Cardtoony yang fokusnya adalah desain visual.  

Dengan lebih dari 200 miliar pengguna aktif, instagram efektif 

untuk mengingkatkan brand awareness dan brand equity karena 

pengguna bisa like dan share konten instagram di sosial media lain 

seperti facebook dan lain-lain (Neher, 2014: 224).    

Penulis akan melakukan update seminggu sekali antara jam 6 - 7 

malam, saat orang dewasa sedang beristirahat. 

4) Web banner 

Desain banner yang menarik bisa meningkatkan traffic website, serta 

membantu meningkatkan brand awareness dan brand equity sekaligus 

kemungkinan pembelian produk. Menurut Shimp and Andrews (2013: 

358-359), tingkat CTR (click-trough rates) meningkat dengan eksposur 

brand asing yang lebih sering. Hal ini cocok untuk Cardtoony yang masih 

perusahaan baru.  

Tingkat click through rates (CTR) web banner mengingkat bila 

dipasang di situs yang berhubungan dengan produk yang dijual. Karena 

itu web banner akan dipasang dengan website yang berhubungan dengan 

parenting, toko mainan anak, dan toko pakaian anak. Web banner akan 

diletakkan di bagian atas web page, di mana pengunjung bisa langsung 

melihat dan mengklik banner tersebut (Brown, 286-287). 

5) Brosur 

Brosur efektif sebagai sarana peningkatan penjualan karena mudah 

dibawa, disimpan, dan dibaca kapan saja. Brosur memberikan informasi 

produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan. Desain brosur yang 

menarik dan komunikatif akan membuat orang tertarik membaca isi 

brosur.  
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Perancangan media brosur menggunakan kertas art paper karena 

permukaannya licin dan halus sehingga menimbulkan kesan eksklusif. 

Brosur akan dititipkan di meja kasir toko mainan anak, dan toko 

pakaian anak. Cara ini digunakan agar hanya orang yang tertarik saja yang 

mengambil brosur tersebut sehingga mengurangi jumlah brosur yang 

terbuang karena salah sasaran (Salim, 2009: 181). 

6) Poster 

Poster akan digunakan untuk mempromosikan produk Cardtoony.  

Poster adalah salah satu media komuniksi yang efektif karena ditempel di 

tempat yang sering dilewati sehingga kemungkinan besar informasi di 

dalamnya dibaca dan tersampaikan dengan baik kepada target market 

(Kusuma, 2009: 4).  

Perancangan media poster menggunakan kertas art paper dengan 

laminasi doff. Kertas art paper cukup tebal serta memiliki kualitas yang 

bagus sehingga poster tidak mudah rusak. Laminasi doff digunakan untuk 

melindungi hasil printing poster agar bertahan lama, dan tahan gores.  

Poster akan ditempel di toko mainan anak, depan tempat les anak, 

tempat prakter dokter anak, dan toko baju anak. 

7) Katalog 

Katalog berfungsi sebagai sarana promosi dalam bentuk portofolio. 

Katalog dengan desain yang bagus mempunyai daya tarik untuk 

mempengaruhi calon konsumen agar mau membeli produk. 

Katalog dicetak menggunakan kertas art paper dengan laminasi doff. 

Kertas art paper cukup tebal serta memiliki kualitas yang bagus sehingga 

poster tidak mudah rusak. Laminasi doff digunakan untuk melindungi hasil 

printing poster agar bertahan lama, dan tahan gores.  

Penulis menggunakan katalog cetak sebagai sarana promosi offline 

untuk menarik perhatian calon konsumen saat mereka jauh dari alat 

elektronik. Katalog akan diberikan saat berjumpa dengan orang yang 

berpotensi menjadi calon pelanggan. 
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8) Merchandise 

Merchandise efektif sebagai sarana promosi karena banyak calon 

konsumen melihatnya sebagai hadiah sehingga besar kemungkinan untuk 

disimpan dan tidak dibuang. Cardtoony memilih merchandise yang 

kemungkinan besar akan dipakai sehari-hari dan dilihat orang banyak. 

Bila orang yang melihatnya tertarik, maka ada kemungkinan besar mereka 

akan menghubungi Cardtoony lewat informasi dari merchandise tersebut 

(Terrelonge, 2011: 67-68). Target merchandise adalah anak-anak. 

- Pin 

Pin bisa dipakai di baju atau tas dan menimbulkan rasa bangga bagi 

pemakainya. Pin akan diberikan bagi konsumen yang memesan lebih 

30 kartu undangan. 

- Gantungan kunci 

Gantungan kunci bisa dipasang di tas dan menarik perhatian 

orang. Guntungan kunci dicetak mengunakan bahan akrilik yang kuat 

agar gambar tidak mudah luntur dan rusak. Gantungan kunci akan 

diberikan kepada konsumen yang memesan lebih dari 50 kartu 

undangan. 

- Stiker 

Stiker bisa berfungsi sebagai hiasan dan ditempel di media yang 

disukai. Stiker dicetak menggunakan kertas bontak. Stiker akan 

dibagikan gratis saat ada event spesial seperti Hari Valentine, Natal, 

dan lain-lain kepada anak-anak di tempat les.  

9) Graphic Standard Manual 

Penampilan logo yang tidak konsisten dapat menjadi kesalahan fatal 

dalam membangun brand. Karena itu, Graphic Standard Manual dibuat 

untuk menjaga konsistensi penampilan logo di berbagai media agar 

memiliki aturan tata letak yang sama. 
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Graphic Standard Manual dicetak dengan kertas art paper dan 

laminasi doff.  

Bulan Juni Juli Bulan 

selanjutnya 

Minggu 1 2 3 4 5 1-5  

Tanggal 1-6 7-13 14-20 21-27 28-

30 

1-

31 

 

        

Media        

Stationery              

Website              

Sosial media              

Web banner             

Poster             

Brosur             

Katalog             

Merchandise             

 

Tabel 3.2.1 Timeline Pemasangan Media 

Tabel tersebut menunjukkan kapan media komunikasi tersebut akan 

didistribusikan kepada target market. 

3.2.2. Konsep Pemilihan Media Komunikasi  

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah media komunikasi yang akan 

digunakan penulis sebagai solusi desain atas problem yang ada. 

1) Stationery. Berikut adalah jenis stationery yang dipilih penulis. 

- Kartu nama 
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Ada dua tipe business card reader yaitu visual readers dan word 

readers. Tipe yang pertama memperhatikan gambar terlebih dahulu 

karena bagi mereka gambar lebih menarik perhatian daripada tulisan. 

Mereka mengambil kesimpulan dari gambar yang tertera dan 

memutuskan apakah akan terus membaca atau tidak (Perez, 2011: 

147). Untuk itulah, kartu nama didesain double-side. Bagian depan 

adalah gambar karakter maskot dan logo Cardtoony untuk menarik 

perhatian visual readers.  Bagian belakang menyediakan berbagai 

informasi tentang perusahaan, dimulai dari nama, jabatan, alamat e-

mail, dan nomor telepon. 

- Kop surat 

Kop surat memberikan kesan fun. Hal ini bisa dilihat dari peletakkan 

maskot, logo dan dominan warna kuning 

Kop surat  berisi logo, nama perusahaan, alamat, dan nomor 

telepon. Kop surat akan digunakan saat perlu mengirim surat kepada 

konsumen. 

- Amplop 

Amplop didesain dengan karakter maskot, logo Cardtoony dan 

dominan warna kuning untuk menarik perhatian konsumen. 

- Invoice 

Invoice didesain dengan dominan warna oranye untuk 

memberikan kesan ceria. Logo dan maskot Cardtoony diletakkan di 

sebeah kiri. Invoice akan diberikan kepada konsumen saat ada 

transaksasi. Berikut adalah isi lembaran invoice Cardtoony. 

a. Nomor urut transaksi   

b. Nomor urut penerimaan order 

c. Nama dan kontak konsumen 

d. Deadline pembayaran barang 

e. Detail barang (quantity dan harga) 
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f. Subtotal 

g. Pajak 

h. Biaya pengiriman 

i. Total  

j. Notes 

2) Website 

Website Cardtoony didesain minimalis dan tidak menyertakan efek 

bayangan, gradasi, bevels dan embossing untuk memudahkan pembaca 

menggunakan website. Website ini penuh whitespace agar mata pembaca 

bisa beristirahat. Website terdiri dari 4 halaman. 

a. Home page 

Halaman pertama ini berisi visual berupa keempat karakter Cardtoony 

dan paragraf singkat tentang apa yang dijual Cardtoony. Tujuan 

halaman ini adalah memperkenalkan Cardtoony sebagai perusahaan 

dan menunjukkan value Cardtoony kepada calon konsumen. 

b. Product page 

Halaman ini berisi contoh kartu undangan yang pernah dibuat 

Cardtoony. Halaman ini terbagi menjadi dua, boy’s side yang berisi 

kartu undangan yang dibuat untuk anak laki-laki dan girl’s side yang 

berisi kartu undangan yang dibuat untuk anak perempuan.   

c. About Us page 

Halaman ini akan menjelaskan secara singkat kapan Cardtoony 

didirkan, alasan penulis mendirikan Cardtoony, dan filosofi di balik 

Cardtoony. Ke depannya akan ditambahkan testimoni dari pelanggan. 

d. Contact Us page 

Halaman juga berisi call-to-action yang mengajak konsumen 

untuk memesan jasa dari Cardtoony sekaligus kontak info yang terdiri 

dari nomor handphone, alamat e-mail, dan alamat sosial media. 
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3) Sosial media  

- Facebook 

Cover photo adalah hal pertama yang dilihat konsumen saat 

pertama kali berkunjung karena itu harus dibuat semenarik mungkin. 

Cover photo Cardtonny adalah maskot Cardtoony, logo dan 

menjelaskan secara singkat apa yang dijual Cardtoony. 

Isi facebook adalah desain kartu undangan terbaru dan promo-

promo yang berlangsung. 

- Instagram 

Instagram akan berisi update desain kartu undangan terbaru dan 

promo-promo yang berlaku. 

4) Web banner  

Web banner akan didesain dengan visual gambar dan text yang besar 

agar menarik perhatian calon konsumen untuk mengklik. Web banner 

dibuat dua versi. Versi pertama adalah karakter Brian dan Merlin, 

sedangkan versi kedua adalah karakter Adeline dan Elena. Bagian atas 

web banner berisi tulisan ‘get your own invitation cards’ untuk 

memberitahu orang jasa apa yang dijual Cardtoony, logo Cardtoony dan 

bagian paling bawah adalah maskot Cardtoony. 

5) Poster 

Sebagian besar orang membaca poster sambil berjalan, maka desain 

poster perlu dibuat sederhana dan berukuran besar agar orang langsung 

dapat memahami pesan di poster. Separuh bagian atas poster adalah 

gambar maskot Cardtoony. Gambar dibuat besar untuk menarik perhatian 

orang. Separuh bagian bawah poster adalah logo Cardtoony, tulisan ‘get 

your own invitation cards’ untuk memberitahu orang jasa apa yang dijual 

Cardtoony dan yang terakhir adalah informasi kontak Cardtoony agar 

orang yang tertarik bisa langsung menghubungi.     

6) Brosur 
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Penulis menggunakan brosur bi-fold karena total keseluruhan materi 

tulisan terbagi menjadi 4. Berikut adalah isi masing-masing kolom: 

a. The title column 

Kolom ini diletakkan di halaman paling depan dan hal yang dilihat 

calon konsumen pertama kali. Tujuan kolom ini adalah menarik 

perhatian calon konsumen untuk membuka dan membaca isi brosur. 

Title column ini berisi karakter dan logo Cardtoony. 

b. The product column 

Di kolom ini tercantum visual produk Cardtoony agar calon 

konsumen bisa mengetahui seperti apa kartu udangan yang pernah 

didesain Cardtoony. 

c. The about us column 

Kolom ini menjelaskan secara sekilas tentang jasa apa yang 

disediakan Cardtoony. 

d. The call-to-action column   

Kolom ini diletakkan paling belakang sendiri sebagai penutup. Kolom 

ini berisi kontak Cardtoony (e-mail, website, nomor handphone dan 

alamat sosial media) sekaligus ajakan untuk memesan kartu undangan di 

Cardtoony sekaligus.  

7) Katalog 

Katalog akan didesain berbentuk kotak close-up karakter Brian. Kotak 

melambangkan sesuatu yang teroganisasi dan terstruktur. Berikut adalah 

isi katalog: 

a. About Us 

Halaman ini menceritakan secara singkat apa yang dijual Cardtoony. 

b. Contents 

Halaman ini berisi daftar isi katalog. 

c. Product 
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Sebanyak 14 halaman didedikasikan sebagai portofolio Cardtoony. 

Pada halaman ini berisi desain kartu undangan yang pernah dibuat 

Cardtoony. 

d. Call to action 

Halaman ini berisi ajakan untuk memesan kartu undangan di 

Cardtoony dan info kontak Cardtoony (e-mail, nomor handphone, 

website dan alamat sosial media)  

8) Merchandise 

Setiap merchandise tersedia logo dan maskot Cardtoony untuk 

menarik perhatian anak kecil. Alamat facebook akan disematkan agar 

orang bisa menghubungi Cardtoony. 

- Pin 

Cardtoony menyediakan pin bulat bergambar close-up keempat 

maskot Cardtoony. 

- Gantungan kunci 

Cardtoony menyediakan gantungan kunci karet dengan gambar 

keempat maskot Cardtoony. 

- Stiker 

Cardtoony menyediakan stiker keempat maskot Cardtoony dengan 

berbagai ukuran. 

3.3. Anggaran Belanja Desain 

 

Berikut adalah anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya yang 

dikeluarkan untuk membuat desain dan biaya yang dikeluarkan untuk 

mengeksekusi desain. 

No Nama Produk Satuan Harga Total 

1 Kartu nama  100 600 60.000 
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2 Amplop 6 5.000 40.000 

3 Letterhead 6 1.000 6.000 

4 Brosur 30 4.000 120.000 

5 Stiker bontak 1 7.500 7.500 

6 Katalog 1 50.000 50.000 

7 Poster 2 8.000 16.000 

8 Graphic Standard Manual 1 48.000 48.000 

9 Pin 10 5.000 50.000 

10 Gantungan kunci 10 10.000 100.000 

Total 497.500 

Tabel 3.3 Anggaran Belanja Desain 

  


