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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

OxRabbit Party merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan berbagai 

perlengkapan perayaan dengan tema khusus dan custom. OxRabbit merupakan 

usaha jenis online, pemesanan dilakukan secara online baik melalui pengiriman 

pesan ke nomor kontak OxRabbit. Gerai OxRabbit terletak di Jalan Agung 

Perkasa 11 Blok J9A No.6, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350.Pembukaan 

toko/gerai di beberapa lokasi  masih dalam proses pembangunan dan penjalinan 

kerjasama dengan beberapa pihak untuk cabang diluar kota.  

OxRabbit telah berdiri dari tahun 2012, merupakan salah satu pionir 

supplier perlengkapan perayaan dengan tema khusus atau custom di Jakarta. 

OxRabbit menyediakan berbagai jenis perlengkapan perayaan seperti paper plate, 

straw, cake flag, bunting, dan sebagainya. OxRabbit sebagai supplier 

perlengkapan perayaan yang  memberikan kebebasan kepada konsumen untuk 

memilih produk, desain dan kuantitas pemesanan. Kebebasan ini merupakan salah 

satu keunggulan dari OxRabbit. Nama lengkap OxRabbit adalah OxRabbit Party 

Supplier, yang lebiih dikenal dengan nama OxRabbit.  

3.2. Tahapan Kerja 

Penulis melakukan beberapan penelitian untuk perancangan media promosi ini 

dengan metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Data hasil penelitian 

tersebut akan penulis gunakan sebagai acuan perancangan media promosi 
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OxRabbit Party Supplier. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode 

kualitatif. 

3.2.1. Metode Observasi 

Kelengkapan data untuk perancangan ini penulis dapatkan dengan melakukan 

observasi ke kantor OxRabbit Party Supplier. Penulis melakukan pengamatan 

langsung untuk mengetahui secara langsung kegiatan di kantor OxRabbit dalam 

melakukan prouksi. Hasil observasi penulis, berikut produk-produk yang di 

produksi oleh OxRabbit Party Supplier : 

Tabel 3.1.Daftar produk OxRabbit 

Gambar Nama Harga 

 

Bottle Wrapper Rp 5.000,- / pcs 

 

Milk Wrapper Rp 4.000,- / pcs 

 

Chocolate Wrapper Rp 8.000,- / pcs 

Perancangan Media..., Amelia Rahma, FSD UMN, 2015



31 

 

 

Candy Wrapper Rp 2.000,- / pcs 

 

Biscuit Wrapper Rp 8.000,- / pcs 

 

Chocolate Label Rp 5.000,- / pcs 

 

Topper 

Rp 5.000,- s.d. 

Rp 6.500,- / pcs 

 

Popcorn Box Rp 8.000,- / pcs 

 

Pillow Box Rp 8.000,- / pcs 
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Favor Box 

Rp 60.000,- / pack 

(1pack = 10pcs) 

 

Gable Box 

Rp 100.000,- / pack 

(1pack = 10pcs) 

 

Bunting Flag 

Rp 5.000,- s.d 

Rp 12.500,- / letter 

 

Cake Flag Rp 15.000,- / pcs 

 

Food Name Tag Rp 7.000,- / pcs 

 

Party Hat 

Rp 10.000,- s.d. 

Rp 15.000,- / pcs 
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Placemat 

Rp 12.500,- s.d 

Rp 15.000,- / pcs 

 

Hex Box Rp 40.000,- / pcs 

 

Milk Box Rp 38.000,- / pcs 

 

Guestbook Rp 150.000,- / pcs 

 

Photobooth Property 

Rp 60.000,- s.d. 

Rp 63.000,- / 5pcs 
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Tin Can 

Rp 5.000,- s.d. 

Rp 11.500,- /pcs 

 

Botol & Jar 

Rp 3.000,- s.d. 

Rp 40.000,- /pcs 

 

Twine 

Rp 2.000,- / yard 

Rp 120.000,-/spool 

 

Baloon 

Rp 45.000,- s.d. 

Rp 100.000,- / pack 

(1pack = 20pcs) 

 

Paper Straw 

Rp 65.000,- s.d. 

Rp 75.000,- / pack 

(1pack = 50pcs) 
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Paper Plate 

Rp 50.000,- s.d. 

Rp 55.000,- / pack 

(1 pack = 12 pcs) 

 

Paper Cup 

Rp 50.000,- s.d. 

Rp 55.000,- / pack 

(1pack = 12pcs) 

 

Paper Napkin 

Rp 65.000,- s.d. 

Rp 70.000,- / pack 

(1 pack = 20pcs) 

 

Wooden Cutleries 

Rp 15.000,- / pack 

(1 pack = 5 pcs) 
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Treat / Flat Bag 

Rp 25.000,- s.d. 

Rp 30.000,- / pack 

(1 pack = 12 pcs) 

 

Paper Bag 

Rp 20.000,- s.d. 

Rp 45.000,- / pack 

(1 pack = 12 pcs) 

 

Big Paper Bag Rp 32.000,- / pcs 

 

Washitape 

Rp 22.000,- s.d 

Rp 28.500,- / pcs 

( 1pcs = 10meter) 

 

Mug Rp 28.000,- / pcs 
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Teapot Rp 90.000,- / pcs 

 

Topiary Rp 80.000,- / pcs 

 

Acrylic Letter Rp 1.000,- / cm
2
 

 

Produk-produk OxRabbit tergolong hasil kerajinan tangan dimana setelah 

dilakukan pencetakan, OxRabbit melakukan finishing secara manual seperti 

pemotongan dan penempelan hingga hasil cetrak berupa kertas dapat berubah 

menjadi bentuk tiga dimensi. Sebagai contoh, topi ulang tahun dibuat secara 

manual oleh karyawan OxRabbit setelah desain dicetak. 

Selain mengunjungi kantor OxRabbit, penulis juga ikut dalam kegiatan 

bazaar yang dilakukan OxRabbit dalam acara Swag Escape di Grand Indonesia 

pada tanggal 6 -9 November 2014. Dalam bazaar tersebut penulis terlibat 

langsung melayani pengunjung bazaar. Penulis mendapatkan beberapa hasil 

observasi di bazaar tersebut, pertama, masih banyak pengunjung yang belum 

mengetahui OxRabbit. Ketika mereka mengunjungi stand OxRabbit mereka 

seringkali meminta media cetak yang berisikan infromasi produk OxRabbit 
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karena pengunjung cenderung kerepotan ketika harus membuka media sosial saat 

melihat-lihat pameran. Kedua, pengunjung yang telah mengetahui media sosial 

OxRabbit mengaku kesulitan dalam untuk mendapatkan informasi karena tidak 

terkategori, serta harus kembali melihat ke media sosial saat membutuhkan 

informasi atau ingin menunjukannya kepada orang lain. 

 

Gambar 3.1. Booth OxRabbit di Swag Escape Grand Indonesia 

 (dok. penulis) 

Berdasarkan hasil observasi, penulis akan melakukan kategorisasi produk 

untuk media promosi agar dapat lebih komunikatif. Untuk menunjang Facebook 

dan Instagram, konsumen juga akan diingatkan kembali mengenai media sosial 

OxRabbit untuk mendapatkan informasi singkat ter-update. Dalam perancangan 

ini penulis akan fokus kepada penataan produk sehingga konsumen dapat dengan 

mudah mendapatkan informasi mengenai OxRabbit dan produk-produknya.  
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Selain mendapatkan informasi mengenai produk, melalui observasi penulis 

juga mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan serta peluang 

dan ancaman usaha OxRabbit, berikut akan dipaparkan mengenai hasil analisis 

SWOT OxRabbit : 

Tabel 3.2.Analisis SWOT OxRabbit 

STRENGHT WEAKNESS 

 Fleksibel ; baik dalam desain, 

waktu, dankuantitas pemesanan 

 Produk variatif 

 Proses produksi yang detail 

 Keperluan konsumen semaksimal 

mungkin dapat dipenuhi 

 Fasilitas lengkap 

 Termasuk salah satu peruasahaan 

supplier perlengkapan perayaan 

sejak lama 

 Desain yang dibuat mengambil 

gambar dari yang sudah ada 

 Belum bisa menciptakan gambar 

baru dari sebuah tema 

OPPORTUNITY THREATS 

 OxRabbit percaya bahwa 

kedepannya penyelenggaraan 

perayaan secara mandiri akan 

semakin berkembang 

 Pengusaha sejenis mulai banyak 

lahir 

 Banyak dari Event/Wedding 

Organizer yang merambah menjadi 

supplier perlengkapan perayaan 

 

3.2.2. Metode Wawancara 

Penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik OxRabbit untuk melengkapi 

data-data yang telah penulis dapatkan sebelumnya. Melalui wawancara dengan 

pemilik, penulis mendapatkan informasi mengenai OxRabbit Party Supplier : 
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a. Sejarah 

OxRabbit dimulai atas gagasan seorang ibu rumah tangga yang pada 

waktu itu sedang menjalani kehamilan pertama, bernama Lily. Pada 

awalnya, Lily bekerja sebagai seorang konsultan sehingga ia sering pergi 

keluar kota, dalam seminggu ia bisa pergi keluar kota karena urusan 

pekerjaan sebanyak dua kali. Setelah menikah dan hamil anak pertama, 

keluarga besar Lily mengkhawatirkan kehamilannya jika ia masih sering 

keluar kota, sehingga Lily memutuskan untuk berhenti bekerja. Suami Lily 

bernama Ari adalah seorang fotografer wedding dan pre-wedding. Karena 

tuntutan pekerjaan Ari juga sering pergi keluar kota dan keluar negeri dan 

Lily menjadi sendiri di rumah.  

Lily yang terbiasa memiliki kesibukan, merasa tidak nyaman 

ketika di rumah sendiri hanya diam-diam saja. Untuk mengisi kegiatan 

Lily mulai memikirkan ide untuk bisnis, awalnya Lily mencoba membuat 

headband, bando, dan suspender untuk anak-anak, “tapi capek karena 

cuma aku yang bisa jahit, Ari gabisa bantu” tuturnya. Maka dari itu bisnis 

tersebut tidak berjalan lama. Ari terus berpikir bisnis apa yang bisa dijalani 

oleh mereka saat itu, hingga tercetus untuk membuat Party Supplier. Ide 

ini muncul karena Ari sebagai fotografer kerap merasa dekorasi atau 

properti untuk foto kurang mengikuti perkembangan zaman. 

Pertama kali OxRabbit menjual botol dan lilin, tanpa disangka ada 

yang membeli. Satu bulan dari ide tersebut muncul, OxRabbit mendapat 

tawaran kerjasama dengan sebuah event organizer untuk membuat label 
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dessert corner dan dekorasi fine dining, berawal dari titik sinilah OxRabbit 

dijalani dengan semakin serius. Nama OxRabbit merupakan simbol dari 

pemilik, Lily dengan shio kelinci (Rabbit) dan Ari dengan shio Sapi (Ox) 

terbentuklah nama OxRabbit Party Supplier ini yang lebih dikenal dengan 

OxRabbit.  

Seiring perkembangan usaha, Ari dan Lily sebagai pemilik 

mengarahkan usahanya untuk menjadi supplier perlengkapan perayaan, 

tidak hanya untuk pesta ulang tahun, akan tetapi bisa juga untuk 

merayakan kesembuhan dari sakit, dan sebagainya. OxRabbit tidak 

menyediakan jasa dekorasi, hal ini disebabkan OxRabbit mengharapkan 

adanya kerjasama para penyelenggara dan meningkatkan kekeluargaan. 

b. Visi dan Misi OxRabbit Party Supplier 

Perjalanan usaha OxRabbit yang semakin serius dan besar tidak terlepas 

dari visi dan misi yang dimiliki oleh OxRabbit. Visi OxRabbit adalah : 

“Mewujudkan mimpi masyarakat untuk merayakan hari 

penting dengan menarik dan modern” 

Adapun misi OxRabbit untuk mewujudkan visi tersebut adalah : 

 Menjadi supplier perlengkapan perayaan lengkap, cepat, dan 

berkualitas tinggi. 

 Mengedepankan kebebasan konsumen untuk mewujudkan perayaan 

impian. 

 Memberikan dan menjaga kualitas yang terbaik untuk konsumen. 
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c. Analisis Segmentasi, Target, dan Posisi OxRabbit  

OxRabbit sebagai supplier perlengkapan perayaan, memiliki segmentasi di 

bidang perlengkapan perayaan bagi masyarakat di kota besar seperti 

Jakarta. Segmen OxRabbit merupakan masayrakat di kota besar dan 

berada di kelas menengah keatas. OxRabbit sebagai toko online dapat 

dijangkau dengan mudah seiring kemajuan teknologi serta pengiriman 

barang dapat dilakukan dengan mudah menggunakan jasa pengiriman. 

Setelah menetapkan segmentasi OxRabbit menentukan target dari 

usaha ini. Target OxTabbit terbagi dalam dua kategori : 

 Pembeli 

Pembeli adalah orang yang memesan ke OxRabbit baik untuk dirinya 

sendiri maupun orang lain. Target pembeli adalah masyarakat 

Indonesia yang berusia 17 – 45 tahun. Berdasarkan hasil observasi, 

yang paling banyak membeli adalah ibu rumah tangga usia 27 – 35 

tahun dan remaja 17 – 20 tahun. Pada usia tersebut, konsumen masih 

tergolong melek teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan 

OxRabbit dari media sosial. 

 Pengguna 

Pengguna adalah orang yang dapat menggunakan produk OxRabbit 

dalam perayaan. Target pengguna dari produk OxRabbit sangat luas 

mulai dari bayi satu bulan hingga lansia.  
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Positioning OxRabbit di masyarakat Indonesia adalah sebagai 

toko online yang menjadi supplier perlengkapan perayaan untuk 

barang jadi dan barang mentah. Barang jadi meliputi goodie bag dan 

hampers, sedangan bahan mentah meliputi paper straw, paper plate, 

bunting, dan sebagainya. 

d. Media Promosi OxRabbit Party Supplier 

OxRabbit memiliki beberapa media promosi yang telah digunakan dari 

awal berdiri hingga sekarang ini, berikut beberapa media promosi yang 

telah dimiliki OxRabbit : 

 Facebook OxRabbit  

Facebook merupakan salah satu media promosi utama OxRabbit. Di 

Facebook OxRabbit sudah memiliki dua fan page karena fan page 

pertama dengan nama „OxRabbit Party Supplier’ telah penuh sehingga 

nama Facebook OxRabbit Party Supplier yang aktif saat ini adalah 

„OxRabbit Party’. 

 

Gambar 3.2. Facebook OxRabbit Party Supplier yang pertama 
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Gambar 3.3. Facebook OxRabbit Party 

 Instagram OxRabbit 

Nama akun OxRabbit Party Supplier di Instagram adalah „OxRabbit‟. 

Pemilik mengunggah gambar-gambar produk yang dijual secara 

berkala disertai nomor kontak yang dapat dihubungi. Hingga saat ini 

OxRabbit telah memiliki 4745 followers. 

 

Gambar 3.4. Instagram OxRabbit 

(dok. penulis) 

 Website 

Saat ini www.oxrabbitparty.com masih sedang dalam proses. Dalam 

website tersebut terdapat foto-foto produk OxRabbit beserta dengan 

keterangannya. Selain berupa keterangan, website tersebut nantinya 
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bisa digunakan sebagai akses belanja para konsumen, sehingga 

konsumen dapat memilih dan membeli melalui website lalu membayar 

dan menunggu barang pesanan tiba. 

 

Gambar 3.5. Demo Preview Website OxRabbit 

 KadoKadi.com 

KADOKADI merupakan sebuah portal yang menjual barang-barang 

handmade. Di website tersebut, OxRabbit menjualkan produk-produk 

ready stock untuk memperkenalkan produk OxRabbit. 

 

Gambar 3.6. Foto produk OxRabbit di www.kadokadi.com 

 Brosur 

Brosur yang digunakan oleh OxRabbit ketika mengikuti Bazaar di 

Emprium Mall Pluit 2014. 
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Gambar 3.7. Brosur OxRabbit 

 Pricing Catalogue 

Pemilik OxRabbit pernah mencoba untuk membuat pricing catalogue 

yang digunakan untuk memudahkan pemulik dalam memberi 

informasi kepada konsumen. Pricing Catalogue yang telah ada tidak 

disiapkan dengan baik sehingga masih terdapat kekurangan 

didalamnya. Desain sederhana dan tata letak yang terkesan kurang 

persiapan membuat pricing catalogue ini menjadi belum berfungsi 

secara maksimal. Pricing Catalogue ini tidak dicetak melainkan 

dikirimkan melalui email oleh pemilik kepada konsumen yang 

membutuhkan.  

 

Gambar 3.8. Ilustrasi Pricing Catalogue OxRabbit 
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Berdasarkan serangkaian observasi dan wawancara yang penulis 

lakukan, penulis menyimpulkan bahwa OxRabbit memiliki peluang sangat 

besar dalam upaya perluasan usaha, namun masih terdapat komunikasi 

yang kurang efektif dalam media promosi primer OxRabbit. Media 

promosi primer yang sulit untuk dikategorisasikan menjadi hambatan bagi 

konsumen dalam mendapatkan informasi produk. Media promosi primer 

yang menggunakan media sosial dirasa kurang efektif ketika OxRabbit 

melakukan kegiatan bazaar. Konsumen yang cenderung lebih tertarik pada 

media promosi cetak untuk mendapatkan sebuah informasi dibandingkan 

harus kembali melihat ke media sosial. Jasa penyedia perlengkapan 

perayaan semakin banyak saat ini, namun walau semakin banyak pesaing, 

OxRabbit tetap mendapatkan banyak pesanan. 

3.3. Acuan 

Proses perancangan ini dimulai dengan membuat berbagai ide konsep melalui 

mindmapping terlebih dahulu oleh penulis. Hasil mindmapping tersebut akan 

menjadi acuan untuk pembuatan hasil akhir desain dan menghasilkan pilihan ide, 

konsep, serta teknik yang digunakan perancangan media promosi. 

3.3.1. Mindmapping 

Penulis menggarisbawahi tiga kata kunci dalam perancangan media promosi ini, 

yaitu: OxRabbit, perayaan, dandesain. Jika ditelaah satu-persatu, maka hasil 

mindmapping penulis adalah seperti berikut: 
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Gambar 3.9. Mindmapping OxRabbit 

 

Penulis menjabarkan mengenai OxRabbit itu sendiri berdasarkan sejarah, 

produk, dan daya tarik. Berdasarkan hasil mindmappingdiatas, dapat diketahui 

bahwa OxRabbit memiliki produk beragam, karakter, dan daya tarik kuat. Penulis 

menyimpulkan bahwa kerajinan tangan yang dibutuhkan dalam pembuatan 

produk OxRabbit merupakan salah satu keunikan dari OxRabbit sebagai supplier 

perlengkapan perayaan. Produk yang ditawarkan merupakan produk untuk 

menyelenggarakan sebuah perayaan yang dipersiapkan sendiri. Daya tarik 

OxRabbit adalah desain yang sederhana namun tetap eye catching dengan 

menggunakan pattern. Maka dari itu satu kata kunci yang dapat diambil dari 

OxRabbit adalah pattern dan kerajinan tangan. 
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Gambar 3.10. Mindmapping Perayaan 

 

Setelah membahas mengenai OxRabbit, penulis melakukan penjabaran 

mengenai perayaan. Dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perayaan terdapat 

tema khusus ataupun umum yang digunakan sesuai dengan acara. Perayaan yang 

dapat dibagi kedalam beberapa jenis dari segi skala, sifat perayaan, dan 

penyelenggara perataan tersebut. Perayaan dapat bersifat individu atau umum 

dengan skala besar ataupun kecil. Persiapan sebuah perayaan dapat dilakukan 

sendiri atau menggunakan jasa organizer. 

Kata kunci berikutnya yang berhubungan dengan perancangan ini adalah 

„desain‟.Desain memiliki prinsp, unsur, media, konsep dan hasil visual. 

Keseluruhan desain tersebut disesuaikan dengan keperluan klien yang 

bersangkutan. Unsur dan prinsip desain diterapkan pada hasil desain berupa media 

cetak. 
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Gambar 3.11. Mindmapping Desain 

 

Berdasarkan hasil observasi dan mindmapping penulis terhadap OxRabbit, 

media promosi yang tepat untuk memberikan informasi secara komunikatif dan 

lengkap kepada konsumen dan memperkenalkan OxRabbit kepada masyarakat 

adalah buku katalog. Buku Katalog dipilih karena alasan pemilik yang 

mengatakan bahwa salah satu kendala yang paling sering dialami adalah sulitnya 

melakukan kategorisasi dan pemberian informasi secara komunikatif di media 

sosial. Melalui media buku katalog, informasi komunikatif dan terkategorisasi 

yang dibutuhkan oleh konsumen dapat tersebar luas dengan baik. Di dalam buku 

katalog juga dapat menyampaikan informasi perkenalan, Facebook dan Instagram 

OxRabbit. Buku katalog akan didesain menggunakan patternsesuai dengan hasil 

mindmapping penulis. 
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Secara keseluruhan variasi media promosi berupa media below the line, 

dimana penjual dapat berkomunikasi langsung dengan konsumen saat 

menyebarkan media tersebut.  

3.3.2. Konsep Media 

Media yang tepat dari hasil observasi dan wawancara ini adalah sebuah media 

promosi berbentuk buku katalog untuk memperkenalkan OxRabbit kepada 

khalayak masyarakat dan upaya perluasan usaha. Media promosi akan 

menggabungkan foto, informasi, dan elemen grafis yang akan mendukung 

keseluruhan isi rancangan media promosi. Kelebihan dari media promosi yang 

akan dibuat adalah produk yang telah dikategorisasikan sehingga informasi dapat 

lebih mudah disampaikan ke konsumen serta pesan yang disampaikan secara 

komunikatif melalui media tersebut. Media promosi berupa buku katalog akan 

disebarkan kepada konsumen yang membutuhkan melalui jasa pengiriman 

ataupun saat kegiatan bazaar. 

Variasi media promosi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

produk OxRabbit yang komunkatif dan efisien bagi konsumen serta mengingatkan 

kembali konsumen akan Facebook dan Instagram OxRabbit. Buku katalog 

termasuk dalam media yang komunikatif dan efisien bagi konsumen karena buku 

katalog akan dirancangan berdasarkan kategori. Dalam perancangan media 

promosi, menggunakan teknik pengolahan digital dengan program Adobe 

Phtooshop, InDesign, dan Illustrator CS5. 
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Hasil perancangan media promosi ini berpotensi untuk memudahkan 

konsumen dalam mendapatkan informasi dari produk-produk OxRabbit. 

Kategorisasi produk akan mempermudah konsumen serta adanya foto produk 

akan menjadi daya tarik dan tambahan pengetahuan bagi konsumen saat melihat 

buku katalog OxRabbit. Melalui berbagai variasi media promosi, konsumen bisa 

mendapatkan informasi mengenai produk OxRabbit tanpa harus kembali melihat 

media sosial jika tidak ada konseksi internet. 

3.3.3. Konsep Kreatif 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, konsumen sulit mendapatkan 

informasi mengenai suatu produk karena tampilan promosi di media sosial yang  

tidak terkategorisasi dan kurangnya variasi media promosi yang dimiliki oleh 

OxRabbit. Saat kegiatan bazaar, banyak pengunjung yang lebih membutuhkan 

media cetak dibandingkan media sosial untuk melihat-lihat produk. Oleh karena 

itu, penulis merancangan sebuah media promosi yang terkategorisasi dan 

memiliki informasi yang komunikatif sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan 

konsep yang sederhana dan dapat menjangkau target pasar dari OxRabbit. Target 

utama yang dituju adalah masyarakat kota Jakarta yang „mau repot‟ untuk 

menyiapkan sebuah perayaan sehingga media promosi akan dibuat secara menarik 

dengan tema “DIY Your Celebration with OxRabbitParty Supplier”. 

Pertama-tama, penulis akan melakukan pendataan produk-produk 

OxRabbit. Kedua, penulis melakukan kategorisasi dengan mengelompokan 

produk berdasarkan tema seperti ulang tahun, pernikahan, dan sebagainya. Ketiga, 

penulis akan melakukan pengambilan gambar produk-produk OxRabbit dengan 
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menerapkan teknik dasar fotografi produk. Keempat, penulis beserta pemilik 

OxRabbit akan memilih foto-foto yang akan digunakan dan kemudian melakukan 

perancanganlayout secara digital. Kelima, setelah buku katalog selesai dirancang, 

penulis akan membuat media promosi lainnya seperti brosur, shipping label, dan 

collateral merchandise yang dapat dibagikan kepada konsumen. 

Buku katalog akan dirancangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

10cm x 12,4cm agar buku katalog mudah dibawa dan disimpan. Penulis membuat 

ilustrasi terhadap logo OxRabbit sesuai dengan tema kategori. Ilustrasi tersebut 

menggambarkan tema-tema perayaan yang dapat disediakan oleh OxRabbit. Hasil 

ilustrasi akan digunakan oleh penulis sebagai background. Penulis memilih untuk 

menggunakan ilustrasi pattern sebagai dasar dari buku katalog karena pattern 

sering digunakan oleh OxRabbit dalam membuat desain. Selain pattern, warna 

yang akan banyak digunakan adalah warna biru tua dan biru muda sesuai dengan 

warna branding OxRabbit. 

Halaman isi buku katalog akan dirancangan semakin memanjang sehingga 

terdapat pemisah antara satu kategori dengan kategori lainnya. Informasi yang 

diberikan dalam buku katalog berupa narasi singkat mengenai sebuah kategori 

perayaan dan keperluannya dilengkapi dengan beberapa harga produk unggulan 

dari setiap kategori. 

Buku katalog akan dicetak pada kertas art carton 260gsm untuk bagian 

cover dan matte paper 150gsm pada bagian isi. Kemudian, cover akan 

dilaminating doff dan keseluruhan buku akan dijilid menggunakan staples pada 
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bagian tengah.Judul dari media promosi ini adalah Product Catalogue OxRabbit 

Party Supplier. Sesuai dengan judul tersebut, rancangan ini akan berisi informasi 

produk, foto, serta reminder akan Facebook dan Instagram OxRabbit. 

Berikut adalah rencana layout  yang akan penulis gunakan : 

 

Gambar 3.12.  Rancangan Layout Buku Katalog 

Contoh buku katalog: 

 

Gambar 3.13. Catalogue Book 

(http://09.fromfalmouth.co.uk/wp-content/uploads/2009/03/lwoods_textiles1.jpg) 
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Gambar 3.14. Interactive Book 

(http://1.bp.blogspot.com/-1jOyS4_d6-

s/UelG3WXIyfI/AAAAAAAAaD0/4m76oZ2IRoM/s1600/pop-up-brochure-design-

23a.jpg) 

 

Gambar 3.15. Interactive Book 

(http://www.brainpickings.org/wp-content/uploads/2011/09/designdossier1.jpg) 

 

3.3.4. Foto dan Ilustrasi 

Berkaitan dengan keperluan perancangan media promosi, maka penulis akan 

melakukan pengambilan beberapa foto dari produk-produk OxRabbit kemudian 

dikurasi oleh pemilik OxRabbit. Berikut adalah contoh gambar yang akan 

digunakan : 
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Gambar 3.16. Goodie Set 

 

Gambar 3.17. Chocolate Wrapper 

 

Gambar 3.18. Party Hat 

3.3.5. Warna 

Penggunaan warna dominan desesuaikan pada branding OxRabbit yaitu biru. 

Karakter OxRabbit yang juga sesuai dengan target pasar usia 17 – 45 tahun dan 

tidak terbatas gender membuat OxRabbit dengan mudah diterima di masyarakat. 

Selain itu, warna-warna lainnya dapat digunakan sebagai warna dasar yang 
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digabungkan dengan pattern. Secara umum penulis akan menggunakan empat 

kelompok warna, berikut adalah contoh warna yang akan digunakan : 

Tabel 3.3.Tabel Warna 

Pemilihan Warna C M Y K 

Biru Tua 

Digunakan sebagai warna 

dominan dalam keseluruhan 

perancangan  

 

98% 69% 43% 31% 

 

Hijau 

Digunakan sebagai warna 

untuk kategori house warming 

 

76% 29% 100% 16% 

 

Kuning 

Digunakan sebagai warna 

untuk kategori baby 

 

1% 23% 98% 0% 
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Merah Muda 

Digunakan sebagai warna 

untuk kategori engagement & 

wedding 

 

2% 69% 51% 0% 

 

Cokelat  

Digunakan sebagai warna 

untuk kategori dessert 

 

35% 47% 88% 13% 

 

Hitam 

Digunakan sebagai warna 

untuk judul, sub-judul, dan 

body text 

 

0% 0% 0% 
100

% 

 

 

3.3.6. Tipografi 

Pemilihan typeface akan disesuaikan dengan karakter OxRabbit, tema, dan target 

dari media promosi ini. Karakter OxRabbit yang akan diambil adalah pattern dan 

craft, sehingga media promosi akan didominasi dengan typeface dekoratif seperti 

Langdon, Brody, dan Colaborate. Penggunaan typeface akan diperhatikan agar 

tidak terkesan kaku. Typeface seperti Colaborate akan digunakan sebagai body 
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text karena memiliki tingkat legibility dan readability yang baik. Jenis typeface 

dekoratif hanya akan digunakan untuk penulisan judul. 

Tabel 3.4.Tabel Typeface 

Font Font Style Penggunaan Contoh Font 

Langdon Reguler 

Digunakan untuk 

penulisan judul yang 

memerlukan huruf besar 

dikeseluruhan judul. 
/ ^  

Brody Reguler 
Digunakan untuk 

penulisan sub-judul 

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmn 

opqrstuvwxyz 

1234567890 

,./!@#$%^&*() 

Colaborate 
Colaborate 

Regular 

Digunakan untuk 

penulisan dan kata-kata 

yang membutuhkan 

penekanan sebagai 

informasi penting. 

 
Colaborate 

Thin 

Digunakan untuk 

penulisan keterangan 

masing-masing produk. 
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3.3.7. Ilustrasi 

Penulis merancang ilustrasi sesuai dengan tema-tema yang telah dikategorikan. 

Ilustrasi diaplikasikan kepada logo OxRabbit : 

Tabel 3.5.Tabel Hasil Ilustrasi Logo 

Logo Dasar OxRabbit 

 

Ilustrasi OxRabbit Baby 

 

Ilustrasi OxRabbit Birthday 

 

Ilustrasi OxRabbit Bridal 

Shower 

 

Ilustrasi OxRabbit 

Engagement & Wedding 
 

Ilustrasi OxRabbit Dessert 

Table 
 

Ilustrasi OxRabbit House 

Warming 
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Ilustrasi dari logo OxRabbit dikembangkan menjadi background buku 

katalog dengan menggunakan warna monochrome. Ilustrasi menggambarkan 

kemampuan OxRabbit dalam menyediakan perlengkapan berbagai perayaan. 

 

Gambar 3.19. Ilustrasi gabungan OxRabbit 

Penggunaan ilustrasi dan pattern sebagai gambar dasar halaman digunakan 

untuk memberi kesan yang menggambarkan kerajinan tangan (crafting). Bagian-

bagian isi buku akan memiliki pattern yang berbeda agar memudahkan pembaca. 

Berikut adalah pattern dan warna yang akan digunakan : 

Tabel 3.6.Tabel Pattern 

Pemilihan Pattern 

Pattern Milk Bottle 

Digunakan untuk kategori baby 
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Pattern Birthday Cake 

Digunakan untuk kategori ulang 

tahun 

 

Pattern Love 

Digunakan untuk kategori 

pernikahan 

 

Pattern Floral 

Digunakan untuk kategori 

engagement 

 

Pattern Ice Cream 

Digunakan untuk kategori dessert 

table 

 

Pattern House 

Digunakan untuk kategori house 

warming 
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3.3.8. Margin / Grid 

Penggunaan margin pada isi keseluruhan buku adalah jenis margin 

simetris.  Margin sisi kanan, kiri, atas, dan bawah memiliki ukuran yang sama dan 

dapat memberikan ruang kosong untuk pembaca. Isi buku berada dalam area 

10cm x 10cm. Grid pada isi buku akan terbagi menjadi dua kolom dan dua baris.  

 

Gambar 3.20.Grid System 

3.3.9. Modular Scale 

Modular scale yang digunakan sebagai acuan dalam perancangan ini adalah 1:1.5 

(perfect fifth) dengan body text 10pt. Maka berikut adalah acuan ukuran yang 

digunakan : 

 

Gambar 3.21. Modular Scale 

Perancangan Media..., Amelia Rahma, FSD UMN, 2015




