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BAB 3.  
PEMBAHASAN 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

Solusi untuk buku Post Press ini adalah dengan mendesain visual buku Post 

Press dengan tidak mengubah isi bahasan dan fungsionalitas dari buku tersebut 

serta mempromosikannya melalui media online yaitu online shop dan sosial 

media. 

3.1.1. Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain yang digunakan adalah antara lain early modern (Plakatsil), 

late modern (Swiss International Style), dan digital (New Simplicity)  karena gaya 

desain tersebut lebih bisa memotivasi konsumen. 

- Komposisi & Layout: Flat Design yang terinspirasi dari gaya desain late

modern Swiss International Style yang mengacu pada mengkomunikasikan fakta

yang objektif, menggunakan objek fotografi, tipografi Sans-serif, komposisi yang

teratur menurut sistem grid, serta tidak banyak mengandung ornamen (Heller

dan Chwast, 2000:196 - 199).

Gambar 3.1 Swiss International Style 
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-Gambar: Vector  yang merupakan gaya desain yang terinpirasi dari gaya desain 

early modern Plakatsil dengan ciri menggunakan tulisan tebal, gambar tengah 

yang sederhana, dan warna yang mencolok. Plakatsil mengalami puncak 

popularitas dari tahun 1900 sampai 1930 (Heller dan Chwast, 2000:75 - 79). 

 

 

 
  Gambar 3.2 Lucian Bernhard Plakatsil 

 

3.1.2. Konsep Tipografi  

Sebuah tren dalam tipografi lahir karena terkonfrontasi oleh kebutuhan 

zaman. Sebuah rancangan tipografi yang isi pesannya memiliki kolerasi dengan 

periode waktu tertentu sebaiknya memunculkan fenomena-fenomena yang hadir 

pada zaman tersebut dengan menampilkan karakteristik huruf yang menjadi 

perwakilan visual dari masa tersebut (Sihombing 2015:178). Sehingga pemilihan 

tipografi merujuk pada tren tipografi pada periode gaya desain yang digunakan 

pada setiap jenis teknik cetak finishing dan kesan yang timbul pada setiap teknik 

cetak finishing tersebut. 

 

Jenis tipografi yang dipakai adalah Sans Serif dimana “sans” dalam 

bahasa Prancis artinya “tanpa”, secara sederhana Sans Serif berarti huruf tanpa 

“Serif” atau pengait yang mulai populer pada abad 19 sehingga memiliki waktu 

tren yang sama dengan yang dipakai pada gaya desain yang dipilih (Sihombing 

2015:118). Huruf Sans Serif baru mulai dikenal pada tahun 1925 – 1930 salah 
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satunya adalah Paul Renner dengan huruf Futura yang dikembangkan dengan 

seri berat huruf mulai dari versi light, book, medium, demi bold, dan bold 

(Sihombing 2015:118).  (Franklin Gothic, Futura) 

 

3.1.3. Konsep Pemilihan Warna  

-Biru memiliki arti dapat dipercaya, kepercayaan, dapat dihandalkan, 

berkomitmen. (Eiseman, 2011:39), sedangkan kepercayaan merupakan salah 

satu hal penting dalam membina hubungan baik itu kepada investor, karyawan, 

supplier, pelanggan dan komunitas luar (Hurley 2012:114). 

-Kuning adalah warna yang melambangkan imajinasi dan pencerahan, 

keceriaan, mellow, dan halus ketika disentuh (Eiseman, 2011:33). 

-Coklat. Secara sejarah, warna coklat dikaitkan dengan durabilitas tanah 

sehingga memiliki arti tempat berlindung, kuat, kaya kandungan, sehat, organik 

(Eiseman, 2011:35-37). 

-Ungu adalah warna campuran dari merah dan biru, memiliki arti misterius, 

kerohanian, elegan, megah akan tetapi semua bergantung pada dominan warna 

yang ada pada ungu tersebut (Eiseman, 2011:47-49). 

- Netral warna netral seperti beige, abu-abu, dan taupe secara psikologis masih 

membawa pesan “dapat dipercaya”. Warna netral diartikan dengan waktu tak 

terbatas, klasik, kualitas, tenang (Eiseman, 2011:51-53). 

-Putih merupakan warna yang brilian dimata manusia karena warna putih cocok 

untuk kontras pada poin penjualan pada kemasan dan lain-lain dimana akan 

mencolok pada pandangan mata, juga memberi kesan kebersihan dan kejelasan 

produk (Eiseman, 2011:55-57). 

-Hitam dimata konsumen merupakan warna yang paling kuat, dramatis, elegan, 

dan keberadaan yang mahal (Eiseman, 2011:59-61). 

-Merah merupakan warna yang mendeskripsikan dinamis, kesenangan, seksi, 

dan membangkitkan semangat (Eiseman, 2011:19-21). 

-Hijau merupakan warna yang mendeskripsikan alam, kesegaran, 

menyembuhkan, dan menenangkan. (Eiseman, 2011:43-45). 
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-Merah Muda warna yang melambangkan romantis, manis, senang, dan muda 

(Eiseman, 2011:23-25). 

-Oranye warna yang mendeskripsikan energi, mengundang, vital dan ramah 

(Eiseman, 2011:27-29). 

 

Paduan warna 

-Powerful paduan warna ini tidak hanya menuntut perhatian tetapi 

mengekspresikan emosi kesenangan sampai pada kebencian terhadap sebuah 

passion. Sehingga warna ini digunakan untuk bagian laminasi gloss yang 

berfungsi untuk melindungi yang kertas agar tidak pecah saat dilipat. 

-Trendy paduan warna trendy digunakan untuk bagian Binding dimana bisa 

dimainkan kreatifitasnya dalam penjilidan sedangkan warna trendy 

melambangkan masa muda yang kreatif. 

-Classic paduan warna klasik menekspresikan rasa kepercayaan sama dengan 

spot UV pada bagian kata-kata yang dicetak yaitu diberi kepercayaan dapat 

memberikan visual hirarki yang lebih menonjol. 

-Traditional digunakan pada bagian UV Varnish yang merupakan pelopor dari 

lahirnya Spot UV. 

-Professional digunakan pada Spot UV bagian gambar / logo dimana paduan 

warna ini memberi kesan profesionalitas dan serius pada suatu desain. 

-Pure paduan warna ini lebih sering diartikan polos, ketiadaan, dan vanila 

sehingga cocok dengan bagian Spot UV pada bagian yang tidak tercetak. 

-Graphic paduan warna ini mengutama hitam sebagai warna utamanya dimana 

hitam melambangkan kekuatan dan kesunyian cocok dengan bagian laminasi 

doff yang sering tidak terlihat tetapi mampu memberikan kekuatan pada kertas. 
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3.2. Pemilihan Media 
 

- Video Trailer 
Dalam video trailer ini menjelaskan tentang isi dan kegunaan dari buku 
“Post Press” yang akan diunggah di youtube dan diposting pada akun 
media sosial serta dapat membantu target konsumen dalam 
mengevaluasi dan menyampaikan nilai lebih dari buku “Post Press”. 
 

- Suvenir 
Souvenir berupa goodie bag dan penggaris yang berfungsi untuk 
meningkatkan kesadaran merk sekaligus untuk media promosi serta 
penggaris yang bisa digunakan sebagai pembatas buku maupun sebagai 
alat bantu dalam menyobek kertas pada buku contoh. 
 

- Points of Purchase 
Berupa rak buku khusus dimana rak buku ini untuk menarik perhatian 
pengunjung yang ada di toko buku serta mengkomunikasikan isi dari buku 
“Post-Press” yaitu dengan memberi teknik finishing buatan yang mirip 
dengan aslinya. 

 
- Brosur 

Sebagai media pendukung untuk Point of Purchase yang ada ditoko buku 
diletakkan pada tempat / wadah yang ada pada rak buku Point of 
Purchase khusus untuk menaruh brosur. Media brosur ini memiliki fungsi 
sebagai media komunikasi mengenai buku “Post-Press” melalui media 
sosial maupun brosur itu sendiri yang diberi teknik finishing untuk 
mengkomunikasikan isi buku “Post-Press” yaitu tentang contoh hasil 
finishing. 
 

- X-Banner 
Sebagai media pendukung untuk Point of Purchase yang ada ditoko buku 
diletakkan pada samping pintu masuk dalam toko buku serta 
mengkomunikasikan isi dari buku “Post-Press” yaitu dengan memberi 
teknik finishing buatan yang mirip dengan aslinya. 
 

- Poster 
Sebagai media pendukung untuk Point of Purchase yang ada ditoko buku 
diletakkan pada dinding toko buku serta mengkomunikasikan isi dari buku 
“Post-Press” yaitu dengan memberi teknik finishing buatan yang mirip 
dengan aslinya. 

 
- Media Sosial (Facebook & Instagram) 

Dengan memposting foto hasil cetak desain yang terinspirasi dari buku 
Post Press beserta dengan buku Post Press dan mengimbuhi hashtag 
PostPressInspiringBook serta mendapat 20 like maka dengan 
menunjukkannya pada kasir toko buku berhak mendapatkan diskon 30% 
untuk pembelian buku contoh . 
 

- Buku Hasil Finishing (Buku Utama) 
Sebagai produk utama yang berisikan contoh-contoh dari finishing yang 
telah diberi keterangan kelebihan setiap finishing dan kebutuhan 
persiapan yang harus dilakukan untuk membuat finishing tersebut. 
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- Buku Contoh Hasil Finishing (Buku Contoh) 

Sebagai pendukung produk utama yang berisi tentang hasil finishing 
dengan desain yang sama tetapi dengan finishing yang berbeda dan 
dapat disobek / dibagikan untuk pelanggan. 

 
 

3.2.1. Media Timeline  

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

Pemilihan media-media pada bulan Juli sampai bulan Agustus dikarenakan 

pada bulan-bulan tersebut permintaan desain akan meningkat, hal ini disebabkan 

karena banyak perusahaan mulai membuat produk-produk suvenir perusahaan 

mereka dan akan dibagi-bagikan pada pelanggan-pelanggan dan supplier yang 

bertemakan tahun baru seperti buku agenda, kalendar, dan lain-lain. 

 

3.3. Anggaran Belanja Desain 
 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 


