Bab 3
Metode Dan Perancangan Logo

3.1

Metode/Konsep Perancangan Logo
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam

perancangan logo. Metode/konsep yang digunakan adalah gabungan konsep logotype (word
mark) dan logogram (picture mark).

3.1.1

Metode Logotype (Word Mark)
Metode Logotype adalah metode atau konsep desain logo yang menampilkan citra

dan karakter suatu perusahaan maupun organisasi dalam bentuk tulisan khas yang
mengidentifikasikan nama, merek, atau ciri-ciri perusahaan. Contoh gambar metode logotype
digambarkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Contoh Hasil Desain Logotype (Kalle, 2000)

Kelebihan menggunakan metode logotype, adalah sebagai berikut :
−

Konsumen atau target audience mudah membaca, mengingat dan melihat nama dan
merek perusahaan atau produk.

−

Tidak memakan tempat terlalu banyak dalam penempatan logo ke dalam produk dan
identitas perusahaan.
Kekurangan menggunakan metode logotype, adalah sebagai berikut :

−

Metode logotype kurang bisa menggambarkan jenis usaha perusahaan, apalagi pada
perusahaan kecil-kecil atau yang baru berdiri dan belum terkenal sangat tidak cocok
menggunakan metode ini karena target audience susah mengetahui jenis usaha
perusahaan tanpa ada gambar pendukung
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3.1.2

Metode Logogram (Picture Mark)
Metode logogram adalah metode atau konsep desain logo yang menampilkan citra

dan karakter suatu perusahaan maupun organisasi dalam bentuk simbol khas atau gambar
yang bisa menunjukkan ciri khas perusahaan tanpa menampilkan tulisan jelas nama dan
merek perusahaan. Contoh gambar metode logogram digambarkan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Contoh Hasil Desain Logogram (Janoff, 1976)

Kelebihan menggunakan metode logogram, adalah sebagai berikut :
−

Simpel, tidak memakai tempat terlalu besar dalam penempatan logo

−

Unik, menarik, (dalam perusahaan besar yang sudah lama berdiri dan terkenal),
artinya, tanpa menggunakan tulisan pendukung target audience sudah bisa
mengetahui.
Kekurangan menggunakan metode logogram, adalah sebagai berikut :

−

Pada perusahaan kecil atau organisasi kecil yang belum terkenal, target audience
masih sulit mengetahui perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha apa dengan
melihat logonya.

−

Kesulitan para desainer logo, yaitu susah benar-benar menemukan suatu gambar atau
simbol yang bisa menggambarkan jenis, merek atau ciri-ciri perusahaan.

3.1.3

Gabungan Metode Logotype (Word Mark) dan Metode Logogram (Picture Mark)
Gabungan metode logotype dan logogram adalah konsep desain logo yang

menampilkan citra dan karakter suatu perusahaan maupun organisasi dalam bentuk simbol
khas atau gambar dan juga menampilkan nama atau merek perusahaan yang bisa
menunjukkan ciri khas perusahaan.
Contoh gambar gabungan metode logotype dan logogram digambarkan pada Gambar
3.3.

21

Gambar 3.3 Contoh Hasil Gabungan Metode Logotype dan Logogram (Xiao, 2011)

Kelebihan menggunakan gabungan metode Logotype dan Logogram, adalah sebagai
berikut :
−

Pada perusahaan besar, kecil, baru berdiri, maupun yang sudah lama, target audiencenya mudah melihat, membaca, dan mengerti arti dari logo perusahaan karena melihat
gambar dan tulisan dalam logo, terlebih pada target audience yang masih awam
dalam membaca dan mendefinisikan arti sebuah logo perusahaan atau organisasi.

−

Menarik, artinya tampilan gabungan antara gambar pendukung dan nama atau merek
perusahaan tertera pada logo. Hal ini sangat bergantung pada desainer.
Kekurangan menggunakan gabungan metode Logotype dan Logogram, adalah sebagai

berikut :
−

Bisa memakan tempat terlalu banyak dalam penempatan logo, tergantung pengaturan
paduan tulisan dan gambar pendukung.

−

Kesulitan desainer untuk menyesuaikan arti gambar dan tulisan.

3.2

Corporate Identity Percetakan Gradea Yogyakarta
Corporate identity yang ada saat ini pada Percetakan Gradea Yogyakarta adalah :

spanduk, neon box, kartu nama, kaos, buku nota, stiker.
3.2.1

Spanduk
Percetakan Gradea Yogyakarta memiliki 2 (dua) model desain spanduk, terlihat pada

Gambar 3.4 dan Gambar 3.5.
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Gambar 3.4 Gambar Spanduk 1

Gambar 3.5 Gambar Spanduk 2

3.2.2

Neon Box
Percetakan Gradea Yogyakarta memiliki satu desain neon box terbaru dan satu neon

box lama, seperti terlihat pada Gambar 3.6 dan Gambar 3.7.
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Gambar 3.6 Gambar Neon Box Terbaru Percetakan Gradea Yogyakarta

Gambar 3.7 Gambar Neon Box Lama Percetakan Gradea Yogyakarta
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3.2.3

Kartu Nama
Percetakan Gradea Yogyakarta memiliki 2 (dua) model kartu nama, dapat dilihat pada

Gambar 3.8, Gambar 3.9, Gambar 3.10, dan Gambar 3.11.

Gambar 3.8 Bagian Depan Kartu Nama 1

Gambar 3.9 Bagian Belakang Kartu Nama 1

Gambar 3.10 Bagian Depan Kartu Nama 2
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Gambar 3.11 Bagian Belakang Kartu Nama 2

3.2.4

Kaos
Gambar desain kaos Percetakan Gradea Yogyakarta terlihat pada Gambar 3.12 dan

Gambar 3.13.

Gambar 3.12 Bagian Depan Kaos
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Gambar 3.13 Bagian Belakang Kaos

3.2.5

Buku Nota
Gambar buku nota Percetakan Gradea Yogyakarta terlihat pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14 Buku Nota Percetakan Gradea Yogyakarta
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3.2.6

Stiker
Gambar desain stiker Percetakan Gradea Yogyakarta terlihat pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15 Desain Stiker

3.2.7

Desain Logo Yang Pernah Ditawarkan
Beberapa desain logo yang pernah ditawarkan ke Percetakan Gradea Yogyakarta dan

tidak dipilih karena belum sesuai dengan keinginan perusahaan, dapat dilihat pada Gambar
3.16.

Gambar 3.16 Desain Logo Yang Tidak Dipilih

3.2.8

Desain Logo Yang Dipilih
Desain logo yang dipilih untuk Percetakan Gradea Yogyakarta ditunjukkan pada

Gambar 3.17.
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Gambar 3.17 Desain Logo Yang Dipilih

3.3

Aplikasi Dalam Perancangan Logo
Aplikasi yang digunakan dalam perancangan logo Percetakan Gradea Yogyakarta

adalah CorelDRAW X3. Aplikasi CorelDRAW X3 adalah aplikasi berupa vektor yang
memiliki koordinat-koordinat, yang apabila diperbesar atau diperkecil hasilnya tidak akan
pecah. Tampilan home atau tampilan blank document CorelDRAW X3 dapat dilihat pada
Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Tampilan CorelDRAW X3 Blank Document

3.4

Perancangan Logo
Perancangan logo yang dilakukan meliputi : konsep, sketsa, dan perancangan.

3.4.1

Konsep
Konsep perancangan logo adalah sebagai berikut :

1.

Bentuk
Konsep bentuk dasar logo adalah gabungan huruf “G” dan “I” yaitu singkatan dari
kata “graphic” dan “idea” yang diambil dari “Gradea” dan dimodifikasi sehingga
menggambarkan visualisasi seperti gabungan mesin cetak Plotter dan Printer Laser
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yang mengeluarkan kertas dari mesinnya. Konsep ini dibuat agar logo dapat
menunjukkan dan menggambarkan jenis usaha dari Percetakan Gradea Yogyakarta.
Gambar mesin cetak Plotter dapat dilihat pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19 Mesin Cetak Plotter

Gambar Printer Laser dapat dilihat pada Gambar 3.20.

Gambar 3.20 Printer Laser

Penggabungan mesin cetak Plotter dan Printer Laser menjadi bentuk dasar dari
rancangan logo, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.21.
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Gambar 3.21 Gabungan Printer Laser dan Plotter

Beberapa desain logo yang sukses yang mirip dan menjadi acuan dalam konsep
bentuk perancangan, adalah sebagai berikut :
−

Logo Mercury Printing
Bentuk dasar logo adalah penyatuan huruf awal “M” dan “P” yang digabungkan
dengan beberapa unsur kotak panjang (Chamberline, 1994).

Gambar 3.22 Logo Mercury Printing London (Chamberline, 1994)

−

Logo Gramedia
Bentuk dasar logo adalah penyatuan huruf awal “G” dan “M” yang digabungkan
dengan beberapa unsur kotak panjang (Hellen, 2010).
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Gambar 3.23 Logo Gramedia (Hellen, 2010)

2.

Warna
Konsep pemilihan warna dalam perancangan logo adalah warna biru, putih, hitam,
dan kuning dengan model warna CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). Pemilihan
warna logo CMYK adalah karena untuk standar percetakan hanya dipakai gabungan
warna standar CMYK, karena jika menggunakan warna standar lain seperti RGB
(Red, Green, Blue), HLS (Hue Lightness Saturation) akan terjadi penyimpangan
warna saat dicetak. Warna kuning melambangkan kepribadian orang visioner. Orangorang visioner adalah orang-orang yang mampu melihat jauh ke depan. Mereka selalu
memiliki mimpi yang tinggi, pandangan jauh ke depan. Warna biru melambangkan
teknologi,

penyatuan,

keseimbangan,

masa

depan,

kepercayaan,

keamanan,

kebersihan (Hendratman, 2006)
Beberapa desain logo yang sukses dan menjadi acuan dalam penentuan konsep warna
perancangan :
−

Logo Internet Explorer
Warna dalam logo ini adalah warna biru yang melambangkan : kelengkapan,
teknologi, kesatuan (berusaha menyatukan yang terpisah), dan warna gradasi
dari kuning muda ke arah kuning tua yang melambangkan : keahlian,
kelengkapan yang tinggi (Kevin, 2010). Gambar logo Internet Explorer dapat
dilihat pada Gambar 3.24.
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Gambar 3.24 Logo Internet Explorer (Kevin, 2010)

−

Logo Telkom
Warna dalam logo ini adalah warna biru yang melambangkan : hubungan,
teknologi, kesatuan dan warna kuning muda kearah kuning tua yang
melambangkan : atraktif, hangat dan dinamis (Elfri, 2009). Gambar logo
Telkom dapat dilihat pada Gambar 3.25.

Gambar 3.25 Logo Telkom Indonesia (Elfri, 2009)

−

Logo Blip TV
Warna dalam logo ini adalah warna biru yang melambangkan : teknologi,
kesatuan dan warna kuning muda ke arah kuning tua yang melambangkan :
atraktif, hangat dan dinamis (Coops, 2001). Gambar logo Blip TV dapat dilihat
pada Gambar 3.26.
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Gambar 3.26 Logo Blip TV (Coops, 2001)

3.

Tulisan
Konsep pemilihan jenis huruf, tulisan “GRADEA” menggunakan jenis huruf San
Serif “Bauhaus 93”, dan pada tulisan “design & printing” menggunakan jenis huruf
San Serif “Architect 2”. Pemilihan kedua bentuk huruf ini adalah untuk memudahkan
target audiens membaca tulisan dalam logo, sesuai dengan jenis usaha, untuk
menyesuaikan dengan gambar-gambar yang terkandung dalam logo sehingga
kelihatan menarik dan sesuai, dan melihat dari beberapa desain logo yang telah
berhasil menggunakan jenis huruf yang sama atau mirip dengan jenis huruf San Serif
“Bauhaus 93”.
Beberapa desain logo yang sukses dan menjadi acuan dalam konsep pemilihan jenis
huruf dalam perancangan :
−

Logo Paragraph
Jenis huruf pada desain logo ini adalah

San Serif “Bauhaus 93” yang

melambangkan : teknologi, digital, penyesuaian (Marthew, 2011). Gambar logo
Paragraph dapat dilihat pada Gambar 3.27.

Gambar 3.27 Logo Paragraph Design (Marthew, 2011)
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−

Logo Qalam Pustaka Book Store
Jenis huruf pada desain logo ini adalah

San Serif “Bauhaus 93” yang

melambangkan teknologi, keseimbangan, penyesuaian (Adit, 2010). Gambar
logo Paragraph dapat dilihat pada Gambar 3.28.

Gambar 3.28 Logo Qalam Pustaka Book Store (Adit, 2010)

Keinginan dari Percetakan Gradea Yogyakarta untuk perancangan logo adalah :
1.

Terdapat unsur hasil visualisasi dari singkatan “graphic” dan “idea” yang merupakan
kepanjangan dari nama “GRADEA”.

2.

Warna logo putih dan biru dan variasi kuning, untuk menyesuaikan dengan corporate
identity yang ada di Percetakan Gradea Yogyakarta.

3.

Pemilihan huruf yang tidak terlalu rumit agar mudah dibaca dan mudah dalam proses
pembuatan ulang logo/reproduksi.

4.

Tulisan yang tampil dalam logo adalah “gradea” dan “design & printing”.

3.4.2

Sketsa
Sebelum memulai perancangan menggunakan komputer terlebih dahulu dibuat

gambar sketsa dasar perancangan dengan menggunakan pensil atau drawing pen. Hal ini
untuk memudahkan perancangan logo dalam komputer agar hasil rancangan sesuai dengan
konsep awal sebelum perancangan. Ide-ide awal dituangkan dalam bentuk gambar kasar atau
sketsa dan tulisan keterangan konsep warna. Setelah gambar dibuat/gambar manual kemudian
di-scan untuk dimasukkan ke komputer sebagai patokan dalam perancangan logo. Bentuk
dasar /sketsa perancangan logo Percetakan Gradea Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar
3.29 dan Gambar 3.30.
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Gambar 3.29 Sketsa 1 Bentuk Dasar Perancangan Logo

Gambar 3.30 Sketsa 2 Bentuk Dasar Perancangan Logo

3.4.3

Perancangan Menggunakan CorelDRAW X3
Setelah sketsa dibuat, perancangan logo dalam komputer dengan menggunakan

aplikasi CorelDRAW X3 dimulai.
Langkah-langkah persiapan yang dikerjakan untuk perancangan logo menggunakan
komputer :
1.

Menjalankan aplikasi CorelDRAW X3 di komputer, setelah pembukaan aplikasi
berhasil maka akan tampil seperti pada Gambar 3.31.
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Gambar 3.31 Tampilan Awal Aplikasi CorelDRAW X3

2.

Setelah tampil dokumen baru, pilih landscape pada tools yang terdapat pada tampilan
menubar CorelDRAW X3, untuk membuat kertas posisi horizontal sesuai dengan
bentuk perancangan logo, dapat dilihat pada Gambar 3.32.

Gambar 3.32 Tampilan Lanscape Aplikasi CorelDRAW X3

3.

Memasukkan gambar sketsa ke dalam CorelDraw X3 dengan cara pilih menu File
kemudian pilih import, pilih gambar sketsa lalu pilih import, dapat dilihat pada
Gambar 3.33.
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Gambar 3.33 Tampilan Cara Memasukkan Gambar

Setelah gambar sketsa dimasukkan, posisikan gambar sketsa dan keteranganketerangannya pada luar lembar kerja, karena hanya sebagai patokan bentuk dasar,
dapat dilihat pada Gambar 3.34.

Gambar 3.34 Tampilan Lembar Kerja Dan Sketsa

Ketiga tahap di atas adalah langkah-langkah persiapan sebelum memulai langkah
perancangan bentuk dari konsep.
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Langkah-langkah perancangan bentuk dari konsep adalah sebagai berikut :
1.

Bentuk/ Gambar
−

Pilih Text Tool atau F8 yang ada pada samping kiri tampilan CorelDRAW X3
seperti pada Gambar 3.35.

Gambar 3.35 Tampilan Text Tools

−

Klik pada lembar kerja dan ketik huruf “G” dan huruf “I” besar lalu klik pada
Font List untuk memilih jenis huruf “Planet X”, setelah memilih jenis huruf
klik kiri pada palette warna yang No Color untuk menghilangkan warna huruf
dan klik kanan pada pallete Black untuk membuat outline. Hasilnya seperti
pada Gambar 3.36.

Gambar 3.36 Tampilan Font List (1) dan Palette Color (2)

−

Kedua huruf masih menyatu, untuk memudahkan pengaturan, pisahkan huruf
“G” dan “I” dengan memilih tombol Pick Tool, lalu pada keyboard komputer
tekan tombol Ctrl+K, dapat dilihat pada Gambar 3.37.
39

Gambar 3.37 Tampilan Pick Tool dan hasil Ctrl+K

−

Atur jarak/spasi antara huruf “G” dengan “I”. Perbandingan jaraknya adalah
ukuran satu buah huruf “I” di tengah, rapat kedua sisi bagian dalam, untuk
membantu yaitu dengan cara mengcopy huruf “I” (menekan tombol + pada
keyboard) dan menempatkan di antara huruf “G” dan “I”. Agar “I” yang di
tengah terlihat hanya sebagai garis bantu, klik kanan pada huruf “I” dan pilih
Convert To Curves lalu pilih Outline Style Selector (1) untuk membuat garis
tepi huruf “I” yang di tengah putus-putus, lebih jelasnya dilihat pada Gambar
3.38.

Gambar 3.38 Tampilan Hasil Outline Style Selector

−

Untuk memudahkan perancangan gunakan garis bantu, klik kiri tahan pada
Rulers/ istar tepi atas dan samping sampai keluar garis putus-putus seperti
pada Gambar 3.39.
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Gambar 3.39 Garis Bantu Atas, Bawah, dan Kiri, Kanan.

−

Langkah berikutnya klik kanan pada huruf “G” pilih menu Convert To Curves,
pilih tool Shape Tool atau tekan F10, akan tampil semua titik-titik koordinat
huruf “G”, dapat dilihat pada Gambar 3.40.

Gambar 3.40 Shape Tool dan Titik Koordinat Huruf “G”.

−

Aktifkan Shape Tool pada lingkaran yang terdapat di tengah huruf “G” dengan
klik kiri. Tahan tombol Shift lalu klik pada semua

titik koordinat dalam

lingkaran, klik kanan pilih Delete. Hasilnya akan tampak seperti Gambar 3.41.

41

Gambar 3.41 Tampilan setelah Delete Lingkaran Dalam Huruf “G”

−

Untuk tidak mempengaruhi perancangan, hapus “I” garis bantu jarak dengan
mengaktifkan dan memilih tombol delete pada keyboard.

−

Menghubungkan kedua ujung huruf “G” dan “I” bagian atas dilakukan dengan
mengaktifkan Shape Tool pada huruf “G” dan menarik kedua titik koordinat
pada kaki huruf “G” bagian atas lurus ke arah ujung atas huruf “I”.

Gambar 3.42 Tampilan Titik Koordinat Penggabungan Huruf “G” dan “I”

−

Setelah penggabungan huruf, dengan menggunakan Rectangle Tool atau F6
buat gambar persegi panjang horizontal lebar setengah dari luas kaki huruf “G”
dan “I”, dan panjang nanti disesuaikan dengan panjang tulisan “ gradea”.
Penempatan kotak persegi panjang dapat dilihat pada Gambar 3.43.
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Gambar 3.43 Tampilan Gabungan Persegi Panjang Dengan Huruf “G” dan “I”

−

Menambahkan kotak pada pertemuan huruf “G” dan “I” untuk membentuk
sudut dengan menggunakan Rectangle Tool atau F6.

−

Blok semua objek yang ada: huruf “G”, “I”, persegi panjang, kotak dengan klik
satu-persatu dan menahan tombol Shift. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar
3.44. Setelah diblok, klik tool Weld dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar
3.45.

Gambar 3.44 Tampilan Sesudah Diblok, Sebelum Klik Tool Weld
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Gambar 3.45 Tampilan Sesudah Klik Tool Weld

−

Dengan menggunakan Ellipse Tool, buat lingkaran untuk diletakkan pada sudut
pertemuan huruf bagian atas, dapat dilihat pada Gambar 3.46.

Gambar 3.46 Tampilan Setelah Di Tambahkan Lingkaran

−

Aktifkan Shape Tool atau pilih tombol F10, klik pada gambar, dan akan muncul
semua titik-titik koordinatnya, dengan menahan tombol Shift klik dan aktifkan
khusus 5 titik koordinat pada bagian seperti pada Gambar 3.47.
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Gambar 3.47 5 Titik Koordinat Yang Diaktifkan

−

Setelah kelima titik koordinat aktif, pilih tombol Delete pada keyboard, dan
hasilnya akan terlihat seperti pada Gambar 3.48.

Gambar 3.48 Hasil Setelah 5 Titik Koordinat Aktif Dihapus

−

Aktifkan Rectangle Tool atau pilih tombol F6, buat 1 buah kotak persegi
panjang, lebih jelasnya lihat pada Gambar 3.49.
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Gambar 3.49 Hasil Penambahan Sebuah Kotak Persegi Panjang

−

Aktifkan Pen Tool dan mulai menggambar seperti Gambar 3.50. Ukuran
gambar menyesuaikan dan diatur ketika penggabungan dengan Gambar 3.49.

Gambar 3.50 Hasil Gambar Menggunakan Pen Tool

−

Dengan menggunakan Pick Tool, drag gabungkan kedua gambar dengan desain
seperti Gambar 3.51.
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Gambar 3.51 Hasil Penggabungan Gambar 3.37 dan 3.38

−

Klik aktifkan bentuk dasar gambar, yaitu gambar huruf “G” dengan
menggunakan Pick Tool, pilih Shape Tool atau pilih tombol F10 klik titik
koordinat pada sudut bagian dalam huruf “I”, akan tampil gambar seperti
Gambar 3.52.

Gambar 3.52 Titik Koordinat Aktif
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−

Pilih tombol delete pada keyboard dan hasilnya dapat terlihat pada Gambar
3.53.

Gambar 3.53 Hasil Delete Titik Koordinat

−

Aktifkan tombol Rectangel Tool atau tekan F6 untuk membuat kotak
background/latar keseluruhan bentuk visualisasi logo, pilih Shape Tool atau
pilih tombol F10, klik titik koordinat paling atas sebelah kiri kotak drag ke arah
kanan, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.54.

Gambar 3.54 Hasil Penambahan Background/ Latar
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Dengan demikian didapatkan bentuk dasar visual/gambar logo Percetakan Gradea
Yogyakarta, seperti terlihat pada Gambar 3.55.

Gambar 3.55 Bentuk Dasar Visual Logo Percetakan Gradea Yogyakarta

2.

Tulisan
−

Pilih Text Tool atau pilih tombol F8 pada keyboard, ketik tulisan “GRADEA”
dengan huruf kapital semua, pilih menu Font List pilih tipe huruf “Bauhaus
93”.hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.56

−

Gunakan Pick Tool untuk merubah-rubah ukuran huruf

−

Untuk menjaga proporsional ukuran huruf ketika merubah ukurannya jangan
gunakan titik-titik atas-bawah atau kiri-kanan, gunakan titik-titik sudut.

Gambar 3.56 Hasil Input Tulisan “GRADEA”
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−

Pilih Text Tool atau pilih tombol F8 pada keyboard, ketik tulisan “design &
printing dengan huruf kecil semua, pilih menu Font List pilih tipe huruf
“architect 2” , hasil dapat dilihat pada Gambar 3.57.

Gambar 3.57 Hasil Input Tulisan “design & printing”

Tulisan yang terdapat pada logo Percetakan Gradea Yogyakarta sudah dimasukkan
dalam desain. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.58.

Gambar 3.58 Desain Logo Percetakan Gradea Yogyakarta Dilengkapi Tulisan

3.

Warna
−

Aktifkan latar logo dengan menggunakan Pick Tool, arahkan mouse ke Default
CMYK palette klik kiri pilih White, dan untuk outline klik kanan pilih Black,
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pilih tombol Shift + Page Down agar background berada pada posisi paling
bawah, hasilnya akan tampak pada Gambar 3.59.

Gambar 3.59 Hasil Pewarnaan Latar/Background Logo

−

Aktifkan gambar gabungan huruf “G”,”I” dan persegi panjang yang sudah diWeld dengan menggunakan Pick Tool arahkan mouse ke Default CMYK palette
klik kiri pilih Blue dan untuk outline klik kanan pilih Black, hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 3.60.

Gambar 3.60 Hasil Pewarnaan Bentuk Dasar Logo

−

Aktifkan gambar bulatan pada persambungan huruf “G” dan “I”, dan gambar
kotak kecil panjang dengan menggunakan Pick Tool, arahkan mouse ke Default
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CMYK palette klik kiri pilih White, dan untuk outline klik kanan pada Black,
hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.61.

Gambar 3.61 Hasil Pewarnaan Bulatan Dan Kotak

−

Aktifkan tulisan “GRADEA” dengan menggunakan Pick Tool, arahkan mouse
ke Default CMYK palette klik kiri pilih Deep Yellow, dan untuk outline klik
kanan pada Black, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.62.

Gambar 3.62 Hasil Pewarnaan Tulisan “GRADEA”

−

Aktifkan gambar tempat penempatan tulisan “design & printing” dengan
menggunakan Pick Tool, klik kanan pilih Ungroup, karena gambar visualisasi
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kertas terdiri dari dua bagian untuk pewarnaan. Bagian dalam gulungan
arahkan mouse ke Default CMYK palette klik kiri pilih Yellow, dan untuk
outline klik kanan pada Black , hasil pewarnaan gambar bagian pertama dapat
dilihat pada Gambar 3.63.

Gambar 3.63 Hasil Pewarnaan Bagian Dalam Gulungan

−

Bagian luar gulungan arahkan mouse ke Default CMYK palette klik kiri pilih
Deep Yellow, dan untuk outline klik kanan pada Black, hasil pewarnaan gambar
bagian kedua dapat dilihat pada Gambar 3.64.

Gambar 3.64 Hasil Pewarnaan Bagian Luar Gulungan

Hasil gabungan keduanya setelah pewarnaan dapat dilihat pada Gambar 3.65.

Gambar 3.65 Hasil Pewarnaan Gambar Tempat Tulisan “design & printing”
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−

Aktifkan tulisan “design & printing” dengan menggunakan Pick Tool, arahkan
mouse ke Default CMYK palette klik kiri pilih Black, dan untuk outline klik
kanan pilih Black, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.66.

Gambar 3.66 Hasil Pewarnaan Tulisan “design & printing”
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