
Bab 4 

Hasil dan Pembahasan 

 

 
Pada bab ini memuat hasil dan pembahasan yang meliputi hasil perancangan logo dan 

pembahasan, pengaplikasian logo hasil rancangan ke dalam corporate identity Percetakan 

Gradea Yogyakarta, serta pengujian untuk mengetahui apakah logo yang dihasilkan telah 

memenuhi keinginan perusahaan dan sesuai dengan tujuan awal pembuatan logo atau tidak.  

4.1 Logo 
Setelah penelitian dan perancangan dilakukan, didapatkan hasil logo Percetakan 

Gradea Yogyakarta. Gambar logo dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Hasil Rancangan Logo Percetakan Gradea Yogyakarta 

 

4.2 Filosofi Logo 
4.2.1 Bentuk 

Dasar bentuk logo Percetakan Gradea Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
 

Gambar 4.2 Bentuk Dasar  Logo Percetakan Gradea Yogyakarta 
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Bentuk kotak putih adalah sebagai penyatu dari keseluruhan isi logo yang terkandung 

di dalamnya. Dalam pengaplikasian logo, kotak putih/ latar dapat dihilangkan (tergantung 

keperluan dan model desain, ketentuan konsumen). Dasar bentuk logo Percetakan Gradea 

Yogyakarta adalah gabungan visualisasi dari singkatan  kata  “graphic” dan “idea” yaitu “G” 

dan “I” yang digabungkan dan dimodifikasi dengan menambahkan dua kotak persegi panjang 

dan bulatan kecil sehingga membentuk seperti gabungan mesin cetak Plotter dan Printer 

Laser. Bulatan kecil juga untuk menggambarkan bahwa itu adalah huruf “I”, kotak segiempat 

panjang yang menjorok keluar seperti tempat keluar hasil cetakan pada mesin cetak. 

Berdasarkan bentuk dasar yang demikian dibuat lagi bentuk pendukung seperti pada Gambar 

4.3. 

 
Gambar 4.3 Hasil Penambahan Bentuk Visualisasi Gulungan Kertas  

 

Bentuk dari gambar berwarna kuning melambangkan seperti sehelai kertas besar yang 

keluar dari mesin cetak. 

 

4.2.2 Huruf 

Penggunaan huruf yang digunakan, dijelaskan sebagai berikut :  

− Penulisan nama  “GRADEA” menggunakan jenis huruf San Serif Bauhaus 93. 

Karakter yang terkandung dalam jenis huruf ini adalah kesan keseriusan dalam 

pemberian pelayanan,  perubahan, dan kepercayaan (Kusrianto, 2006). 

− Penulisan kata “design & printing”  menggunakan jenis huruf San Serif Architect 2, 

karakter yang terkandung dalam jenis huruf ini adalah kesan nilai seni yang tinggi dan 

tidak kaku, pemilihan tipe huruf ini juga untuk menyesuaikan dengan tulisan 

“GRADEA” di atasnya, sehingga perpaduan antara keduanya tidak terlihat terlalu 

formal, tetapi artistik (Cenadi, 1999). 
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Gambar 4.4 Logo Percetakan Gradea Yogyakarta 

 

4.2.3 Tulisan  

Tulisan yang dicetak, dijelaskan sebagai berikut :  

− Tulisan “GRADEA” adalah nama Percetakan Gradea Yogyakarta yang diambil dari 

singkatan “graphic” dan “idea”. 

− Tulisan “design & printing” adalah menjelaskan jenis usaha yang dijalani Percetakan 

Gradea Yogyakarta yaitu menerima desain grafis dan percetakan. 

 

4.2.4 Warna  

Warna standar logo yaitu, hitam, kuning keemasan, kuning tua, biru tua, dan putih. 

Tetapi warna-warna logo ini dapat berubah, tergantung pada pengaplikasiannya, dan 

tergantung pada kebutuhan. 

Warna standar pada desain logo Percetakan Gradea Yogyakarta, dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

− Background logo : Cyan : 0, Magenta: 0, Yellow : 0, Black : O, Red: 255, Green: 

255, Blue: 255 

 Pemilihan warna putih pada background logo adalah sebagai pengatur 

keseimbangan atau kecocokan ketika logo ditempatkan pada desain berwarna 

apa saja, sehingga logo tetap terlihat jelas. 

− Gambar dasar gabungan huruf “G” dan “I” dan kotak panjang : Cyan : 100, Magenta: 

100, Yellow : 0, Black : O, Red: 40, Green: 22, Blue: 111 

 Pemilihan warna biru tua adalah warna khas yang bermakna kepercayaan, 

keamanan, teknologi, kebersihan dan kesiapan kerja (Hendratman, 2006). 
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− Gambar gulungan kertas terdiri dari 2 warna, 

Gambar bagian dalam : Cyan :0, Magenta: 0, Yellow : 100, Black : O, Red: 255, 

Green: 245, Blue: 0 

Gambar bagian luar : Cyan : 0, Magenta: 20, Yellow : 100, Black : O, Red: 248, 

Green195, Blue: 0 

Pemilihan warna kuning adalah adalah warna yang bermakna: harapan, gembira, 

penyesusaian atau perubahan, santai dalam berkreatifitas (Hendratman, 2006). 

Tulisan “GRADEA”: Cyan : 0, Magenta: 20, Yellow : 100, Black : O, Red: 248, 

Green195, Blue: 0 

Warna kuning pada tulisan “GRADEA” dipilih untuk menunjukkan harapan, 

keteguhan, penyesuaian atau perubahan, santai dalam hal ini berhubungan dengan 

kreatif, emosi dalam nilai seni. Warna kuning melambangkan kepribadian orang 

visioner. Orang-orang visioner adalah orang-orang yang mampu melihat jauh ke 

depan. Mereka selalu memiliki mimpi yang tinggi, pandangan jauh ke depan 

(Hendratman, 2006). 

− Tulisan “design & printing” : Cyan : 0, Magenta: 0, Yellow : 0, Black : 100, Red: 31, 

Green: 26, Blue: 23 

Warna hitam pada tulisan “design & printing” bermakna keanggunan, kekuatan, 

penyesuaian dengan warna visualisasi gambar kertas (Hendratman, 2006). 

 
Gambar 4.5 Logo Percetakan Gradea Yogyakarta 

 

Pemilihan warna logo CMYK adalah karena untuk standar percetakan hanya dipakai 

gabungan warna standar CMYK, sedangkan di layar monitor  menggunakan RGB, HLS, 

Hexadesimal, dan lain-lain. Pemilihan warna-warna ini agar tidak terjadi penyimpangan pada 

saat proses percetakan (Hendratman, 2006). 
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4.2.5 Ukuran  

Penggunaan ukuran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Ukuran maksimal pembesaran logo  

Ketentuan pembesaran maksimal hasil rancangan logo Percetakan Gradea Yogyakarta 

tidak terbatas. Logo dapat diperbesar semaksimal mungkin sesuai kebutuhan. 

2. Ukuran minimal pengecilan logo 

Ketentuan minimal pengecilan hasil rancangan logo Percetakan Gradea Yogyakarta 

terbatas, yaitu berpatokan pada tulisan “GRADEA” ukuran minimal = 5 pt, dan 

tulisan “design & printing = 2 pt. 

3. Ukuran reproduksi logo 

Untuk memudahkan mereproduksi logo di kemudian harinya bisa dengan 

menggunakan bantuan grid, atau garis bantu sebagai ukuran patokan (Kusrianto, 

2006), seperti terlihat pada Gambar 4.6. 

 
 

Gambar 4.6 Gambar Grid Untuk Patokan Reproduksi Logo 

 

Keterangan ukuran pada Gambar 4.6 : 

− Ukuran grid didapatkan dari ukuran kaki huruf “G” dan “I” dengan tipe huruf 

San Serif Planet X tanpa modifikasi 

− Jarak antara huruf “G” dan “I  = 1 grid 

− Besar gabungan huruf “G” dan “I” = 7x5 grid 

− Lebar kotak biru memanjang = ½ grid 

− Panjang kotak biru memanjang = 15 grid 

− Lebar tulisan “GRADEA” =  2 grid 

− Panjang tulisan “Gradea” = 10 grid  
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− Jarak tepi background dengan logo =1/2 grid 

− Bulatan dalam gabungan huruf “G” dan “I” = ukuran bulatan bagian dalam 

huruf “G” pada tulisan “GRADEA” 

4. Ukuran Outline/garis tepi 

− Background = 2,0 pt 

− Gabungan huruf “G” dan “I” = Hairline 

− Tulisan “GRADEA” = Hairline 

− Tulisan “design & printing” = Hairline 

− Gambar gulungan kertas = Hairline 

 

4.3 Hasil Pengaplikasian Logo Pada Corporate Identity  
Hasil perancangan logo diaplikasikan ke dalam corporate identity Percetakan Gradea 

Yogyakarta yang sudah ada, antara lain : spanduk, neon box, kartu nama, kaos, buku nota, 

stiker. Ketentuan dari pemilik Percetakan Gradea Yogyakarta untuk penempatan logo pada 

corporate identity yang sudah ada : 

− Hanya boleh menghapus tulisan “gradea” dan “design & printing” jika perlu. 

− Tidak merubah warna apapun dari desain corporate identity yang sudah ada (bukan 

melakukan desain ulang). 

 

4.3.1 Spanduk 

Penempatan logo pada spanduk 1 adalah pada posisi kanan atas, bagian bawah logo 

menempel pada garis hitam tebal, ukuran logo disesuaikan  dengan ukuran spanduk agar tetap 

terlihat proporsional. Perubahan warna pada logo adalah untuk menyesuaikan dengan warna 

desain spanduk yang sudah ada. Gambar hasil pengaplikasian logo pada spanduk 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Gambar Pengaplikasian Logo Pada Spanduk 1 

 

Penempatan logo pada spanduk 2 adalah pada posisi kanan, logo berada tepat di atas 

tulisan rata tengah dengan alamat dan nomor telepon Percetakan Gradea Yogyakarta, ukuran 

logo menyesuaikan dengan ukuran alamat Percetakan Gradea Yogyakarta pada bagian tepi 

kanan spanduk. Ukuran logo kecil karena tulisan “gradea” dan “design & printing” sudah ada 

dan terlihat jelas. Gambar hasil pengaplikasian logo pada spanduk 2 dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

 

 
 

Gambar 4.8 Gambar Pengaplikasian Logo Pada Spanduk 2 
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4.3.2 Neon Box 

Pada neon box 1 penempatan logo pada posisi rata dengan tulisan nomor telepon 

Percetakan Gradea Yogyakarta, ukurannya menyesuaikan dengan ukuran tulisan nomor 

telepon. Gambar hasil pengaplikasian logo pada neon box 1 dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 
 

Gambar 4.9 Gambar Pengaplikasian Logo Pada Neon Box 1 

 

Pada neon box 2 penempatan logo pada posisi rata kiri dengan tulisan nomor telepon 

Percetakan Gradea Yogyakarta, ukurannya menyesuaikan dengan ukuran tulisan nomor 

telepon, lebih besar sedikit dari tulisan nomor telepon. 

Gambar hasil pengaplikasian logo pada neon box 2 dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Gambar Pengaplikasian Logo Pada Neon Box 2 

 

4.3.3 Kartu Nama  

Penempatan logo pada kartu nama  adalah pada bagian depan pada posisi tengah, logo 

berada tepat di atas tulisan rata tengah dengan alamat dan nomor telepon Percetakan Gradea 

Yogyakarta, pada bagian belakang berada pada posisi rata tengah dengan tulisan nama dan 

nomor rekening. Gambar hasil pengaplikasian logo pada kartu nama dapat dilihat pada 

Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Gambar Pengaplikasian Logo Pada Kartu Nama 

 
4.3.4 Kaos 

Pada kaos, penempatan logo hanya pada kaos bagian depan tepat mengganti posisi 

tulisan “gradea.jogja”. Gambar hasil pengaplikasian logo pada kaos dapat dilihat pada 

Gambar 4.12. 

 
 

Gambar 4.12 Gambar Pengaplikasian Logo Pada Kaos  
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4.3.5 Buku Nota 

Penempatan logo pada buku nota adalah pada  bagian atas adalah pada posisi tengah, 

logo berada tepat di atas tulisan rata tengah dengan alamat dan nomor telepon Percetakan 

Gradea Yogyakarta. Gambar hasil pengaplikasian logo pada buku nota dapat dilihat pada 

Gambar 4.13. 
 

 
 

Gambar 4.13 Gambar Pengaplikasian Logo Pada Buku Nota 

 

4.3.6 Stiker 

Pada stiker penempatan logo tepat disudut bawah sebelah kanan. Gambar hasil 

pengaplikasian logo pada stiker dapat dilihat dalam Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Gambar Pengaplikasian Logo Pada Stiker 

 

4.4 Logo Versi Hitam Putih  dan Satu Warna 
 Hasil perancangan logo juga dapat dibuat dalam bentuk warna hitam putih 

(grayscale): 

1. Pada latar White 100 % warna logo akan terlihat seperti pada Gambar 4.15. Pada  

warna latar kurang dari 100 % bisa disesuaikan, tergantung kebutuhan atau 

permintaan client. 

 
Gambar 4.15 Gambar Logo Pada Latar Putih 

 

2. Pada latar Black 100 % warna logo akan terlihat seperti pada Gambar 4.16. Pada  

warna latar kurang dari 100 % bisa disesuaikan, tergantung kebutuhan atau 

permintaan client. 
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Gambar 4.16 Gambar Logo Pada Latar Hitam 

 
3. Logo dengan satu warna pada stempel/cap perusahaan, dapat dilihat pada Gambar 

4.17. 

 
Gambar 4.17 Gambar Logo Pada Stempel 

 

4.5 Pengujian 
4.5.1 Pengujian Pada Percetakan Gradea Yogyakarta 

Pengujian dilakukan adalah, untuk memastikan bahwa apa yang dibuat telah sesuai 

dengan tujuan penelitian dan apa yang diinginkan oleh Percetakan Gradea Yogyakarta. 

Pengujian di Percetakan Gradea Yogyakarta dilakukan pada tanggal 02 Februari 2012 dengan 

sistem kuisioner. Sistem pengujian kuisioner dilakukan agar mempermudah melihat 

keberhasilan dari perancangan logo yang sudah dibuat. Kuisioner terdiri dari 15 pertanyaan 

pilihan ganda dan dibagikan kepada 9 orang karyawan Percetakan Gradea Yogyakarta dan 1 

orang pemilik Percetakan Gradea Yogyakarta.  

Keterangan bobot nilai jawaban pilihan ganda : 

A : Sangat Baik  

B : Baik 
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C : Cukup 

D : Kurang 

E : Sangat Kurang 

Hasil pengujian kuisioner setelah perancangan ditunjukkan pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kuisioner Setelah Perancangan  

Pada Percetakan Gradea Yogyakarta. 

Jawaban (orang) Pertanyaan 

Nomor A B C D E Jumlah 

1 5  5  - - - 10 

2 7  3  - - - 10 

3 6 4  - - - 10 

4 7  3  - - - 10 

5 7  3 - - - 10 

6 9  1 - - - 10 

7 7  3 - - - 10 

8 9 1 - - - 10 

9 7  3 - - - 10 

10 6  4 - - - 10 

11 10 - - - - 10 

12 5  5 - - - 10 

13 9  1 - - - 10 

14 6  4 - - - 10 

15 7 3 - - - 10 

Total 107 43 0 0 0 150 

 

Untuk memudahkan penghitungan hasil pengujian dan mendapatkan hasilnya, maka 

penghitungan dibuat ke dalam persen dengan cara : 
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Jumlah Total  = 107 + 43 + 0 + 0 + 0 = 150 

Jumlah A = 107 

  = 107 : 150 

  = 0,713 

  = 71,3 % 

Jumlah B = 43 

  = 43 : 150 

  = 0,286 

  = 28,6 % 

Jumlah C = 0 % 

Jumlah D = 0% 

Jumlah E = 0 % 

Persentase hasil pengujian kuisioner jika digambarkan dalam diagram value akan 

terlihat seperti pada Gambar 4.18. 

 

 
 

Gambar 4.18 Gambar Diagram Value Persentase Hasil Pengujian Kuisioner 

 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.18, dapat dijelaskan bahwa sebanyak 71,3 % 

menjawab A (Sangat Baik), 28,6 % menjawab B (Baik), dan 0 % menjawab C, D, dan E, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perancangan logo Percetakan Gradea Yogyakarta 

dan pengaplikasiannya pada corporate identity telah berhasil, sesuai dengan konsep sejak 
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awal perancangan dan sudah sangat sesuai dengan apa yang diinginkan Percetakan Gradea 

Yogyakarta. 

 

4.5.2 Pengujian Pada Target Audiens dan Percetakan Lain 

 Setelah dilakukan pengujian pada Percetakan Gradea Yogyakarta, kemudian 

dilakukan pengujian pada tanggal 03 Februari 2012 di beberapa masyarakat Yogyakarta 

(target audiens) dan beberapa percetakan grafis lainnya di Salatiga. Pengujian berupa 

kuisioner bentuk isian (essay) dengan jumlah pertanyaan 10 nomor. Berdasarkan hasil 

pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

− Logo sangat penting dalam sebuah perusahaan  

− Hasil rancangan logo Percetakan Gradea Yogyakarta bagus 

− Penyesuaian tulisan dan gambar sudah sesuai 

− Logo mudah diingat dan dimengerti 

− Perpaduan warna yang sesuai 

− Logo cukup menggambarkan jenis usaha Percetakan Gradea Yogyakarta 

 

4.6  Orisinalitas Logo 
Dari awal penelitian dan semua yang berhubungan dengan perancangan logo sampai 

hasil jadi dari logo dan pengaplikasiannya pada corporate identity Percetakan Gradea 

Yogyakarta, tidak ada unsur meniru atau menjiplak dari perusahaan atau organisasi lain yang 

sudah ada. 
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