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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 

 

4.1.  Pembahasan 

Display merupakan bagian dari lingkungan yang memberikan informasi 

mengenai keadaannya kepada manusia dan kepada pekerja agar tugas-tugasnya 

menjadi lancar. Produk display yang dibuat adalah sticker yang merupakan sebuah 

media promosi jati diri sebuah perusahaan, kelompok, komunitas kendaraan, atau 

pun menunjukan sebuah tempat permukiman. 

 

4.1.1  Deskripsi Produk Display  

  Produk display yang dibuat pada pelaksanaan praktikum kali ini adalah 

sticker. Fungsi dari sticker adalah sebagai salah satu display untuk menyampaikan 

informasi. Informasi yang diberikan dalam bentuk kalimat yang pendek agar cepat 

ditangkap oleh orang yang melihat sticker ini.  

  Display yang pertama berukuran 14 cm  x 8 cm sedangkan yang kedua 

berukuran 10 cm x 6 cm. Jarak pandang yang digunakan ada 2 macam. Untuk 

sticker yang pertama, jarak pandangnya 2 meter sedangkan untuk sticker yang 

kedua berjarak pandang 3 meter. Ukuran dari masing-masing huruf dalam sticker 

akan dibahas dalam sub bab selanjutnya. 

Tema sticker yang pertama adalah ergonomi dan sticker yang kedua 

bertemakan moral. Sticker yang pertama ini cocok untuk dipasang di  

laboratorium teknik industri, selain itu cocok untuk para pekerja dan mahasiswa/i 

agar mengetahui cara mengangkat beban yang benar.  Sedangkan sticker yang 

kedua sangat cocok dipasang di sekolah maupun tempat-tempat umum untuk 

menghimbau  masyarakat dan pelajar agar tidak melakukan perang maupun 

tawuran sekalipun. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tipe 

display yang digunakan untuk sticker pertama adalah display khusus sedangkan 

untuk sticker kedua adalah display umum. Kedua sticker tersebut juga termasuk 
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dalam tipe display kualitatif visual karena display tersebut hanya dapat dilihat dan 

merupakan penyederhanaan dari informasi yang semula berbentuk data numerik, 

dan untuk menunjukkan informasi dari kondisi yang berbeda pada suatu sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Sticker Bertemakan Ergonomi 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Sticker Bertemakan Moral 

 

4.1.2 Proses Pembuatan Display 

Jarak pandang yang digunakan ada 2 macam. Untuk sticker yang pertama, 

jarak pandangnya 2 meter sedangkan untuk sticker yang kedua berjarak pandang 3 

meter. Fokus dari sticker yang pertama terdapat pada gambar cara mengangkat 
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beban yang baik dan telah terdapat rambu-rambu yang berbentuk silang dan 

lingkaran yang sudah langsung dapat dimengerti tanpa harus membaca sehingga 

ukuran tulisannya tidak terlalu besar. Sedangkan fokus sticker kedua terdapat pada 

tulisan yang berisi himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan 

sehingga kita ingin membuat sticker ini terlihat dari jarak pandang yang cukup 

jauh. Berikut adalah perhitungan yang dilakukan dalam mendesain tulisan yang 

ada dalam sticker yang pertama. 

 

1. Tinggi huruf besar atau angka (H)  =  
200

)(mmvisualjarak
 

     => 10
200

2000
= mm 

2. Tinggi huruf kecil =
3

2
H  => 67,610

3

2
=× mm 

3. Tebal huruf besar =  
6

1
H  => 67,110

6

1
=× mm 

4. Tebal huruf kecil =
6

1
h  => 11,167,6

6

1
=× mm 

5. Jarak antara 2 huruf  =  
4

1
H => 5,210

4

1
=× mm 

6. Jarak antara huruf dan angka => 210
5

1
=× mm 

7. Jarak antara 2 kata   => 67,610
3

2
=× mm 

8. Lebar huruf besar   => 67,610
3

2
=× mm 

9. Lebar huruf kecil   => 45,467,6
3

2
=× mm 
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Perhitungan yang dilakukan dalam mendesain tulisan yang ada pada 

sticker yang kedua adalah sebagai berikut. 

1. Tinggi huruf besar atau angka (H)  =  
200

)(mmvisualjarak
 

     => 15
200

3000
= mm 

2. Tinggi huruf kecil =
3

2
H  => 1015

3

2
=× mm 

3. Tebal huruf besar =  
6

1
H  => 5,215

6

1
=× mm 

4. Tebal huruf kecil =
3

2
h  => 67,610

3

2
=× mm 

5. Jarak antara 2 huruf  =  
4

1
H => 75,315

4

1
=× mm 

6. Jarak antara huruf dan angka => 315
5

1
=× mm 

7. Jarak antara 2 kata   => 1015
3

2
=× mm 

8. Lebar huruf besar   => 1015
3

2
=× mm 

9. Lebar huruf kecil   => 45,467,6
3

2
=× mm 

 

 Software yang digunakan dalam pembuat sticker ini adalah PhotoShop 

CS3 dan CorelDRAW. PhotoShop dalam pembuatan desain sticker ini berfungsi 

untuk mengedit gambar sedangkan CorelDRAW digunakan untuk membuat huruf 

karena pada software ini dapat menentukan ukuran huruf sesuai yang diinginkan. 

Berikut adalah contoh huruf yang ada pada sticker yang telah dibuat. Ukuran 

huruf dan jaraknya berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. 
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4.2.  Analisis 

Analisis dilakukan untuk menjelaskan sticker yang telah dirancang. Hal-

hal yang dianalisa antara lain mengenai prinsip dan tipe display, ukuran dan warna 

serta kelebihan dan kekurangan dari display yang telah dibuat.  

 

4.2.1  Analisis Prinsip dan Tipe Display 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan sticker yang pertama 

adalah hanya 3 prinsip yaitu proximity, symetry, dan continuity. Prinsip proximity 

digunakan karena sticker yang dibuat dapat langsung dimengerti walaupun hanya 

sepintas melihat kedua gambar berikut lambang yang ada. Prinsip symetry 

digunakan untuk menyeimbangkan antara tulisan dan gambar. Prinsip continuity 

digunakan untuk menggabungkan gambar dengan tulisan agar menjadi satu 

kesatuan yang utuh. Prinsip similarity tidak dipakai karena sticker ini 

menggunakan lebih dari 4 warna. 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan sticker yang kedua 

adalah keseluruhan prinsip yang ada menurut Bridger, R.S (1995) yaitu proximity, 

symetry, continuity dan similarity. Prinsip proximity digunakan karena sticker 

yang dibuat dapat langsung dimengerti walaupun hanya sepintas melihat tulisan 

“SAY NO TO WAR” berikut gambar tentara bersenjata dengan kata “WAR” 

berwarna merah yang berarti larangan untuk berperang. Prinsip symetry 

digunakan untuk menyeimbangkan antara tulisan dan gambar. Prinsip continuity 

digunakan untuk menggabungkan gambar dengan tulisan agar menjadi satu 

kesatuan yang utuh. Prinsip similarity digunakan karena pada sticker ini hanya 

digunakan 3 warna yaitu merah, hitam dan putih. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada deskripsi produk bahwa 

tipe display yang digunakan berdasarkan tujuan untuk sticker pertama adalah 

display khusus, yaitu display yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Sticker 

kedua termasuk display umum karena dibuat untuk kepentingan umum. 

Berdasarkan informasi, kedua sticker ini termasuk dalam tipe display kualitatif 

karena display tersebut berupa huruf dan gambar serta merupakan 

penyederhanaan dari informasi yang semula berbentuk data numerik, dan untuk 
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menunjukkan informasi dari kondisi yang berbeda pada suatu sistem. Berdasarkan 

panca indera termasuk ke dalam display visual karena hanya dapat dilihat oleh 

panca indera mata. Bila dilihat berdasarkan lingkungannya, maka display tersebut 

termasuk display statis karena tidak terpengaruh oleh waktu. 

Sticker ini menggunakan kalimat maupun kata yang pendek dan 

menggunakan huruf yang baik. Selain itu terdapat gambar yang cukup menarik 

sehingga sticker yang telah dibuat dapat menyampaikan pesan secara jelas. 

Contohnya dalam gambar yang bertemakan ergonomi, siapapun orang yang 

melihat akan langsung mengetahui cara kerja yang benar dan yang salah walaupun 

sebenarnya sticker ini termasuk sticker khusus. 

  

4.2.2  Analisis Ukuran dan Warna 

  Ukuran yang digunakan pada sticker yang bertemakan ergonomi 

didapatkan setelah melakukan perhitungan berdasarkan rumus yang ada. Sticker 

yang telah dibuat ingin dapat dilihat dari jarak penglihatan 2 meter sehingga tinggi 

huruf (H) sebesar 10 mm. Tinggi huruf kecil, tebal huruf jarak antara 2 kata dan 

lebar huruf besar adalah 6,67 mm. Sedangkan tebal huruf besar 1,67 mm, tebal 

huruf kecil 1,11 mm dan jarak antara 2 huruf sebesar 2,5 mm. Kemudian jarak 

antara huruf dan angka sebesar 2 mm sedangkan lebar huruf kecil 4,45 mm. 

Karena dalam desain sticker yang dibuat hanya terdapat huruf dan tidak 

menggunakan angka kemudian hanya menggunakan huruf besar maka 

perhitungan yang diaplikasi terhadap sticker ini yaitu tinggi huruf (H), tebal huruf 

besar, jarak antara 2 huruf, jarak antara 2 kata dan lebar huruf besar. 

  Warna yang dipilih pada sticker pertama ini adalah hijau yang digunakan 

untuk background kemudian warna hitam untuk tulisan dan sepatu serta warna 

abu-abu untuk pakaiannya, warna biru untuk lambang O yang berarti benar dan 

latar untuk tulisan, warna merah untuk lambang X yang berarti salah. Berdasarkan 

pengartian warna display, sticker berlatar hijau berarti sticker tersebut memang 

adalah sebuah petunjuk untuk melakukan sistem kerja yang benar dan warna biru 

yang merupakan suatu petunjuk yang benar dalam melakukan sistem kerja. 

Sedangkan warna merah yang digunakan pada lambang O yang berarti larangan 



BIV-9 

 

sehingga orang yang melihat sticker ini dapat terbawa untuk tidak melakukan 

sistem kerja yang salah seperti ini. Secara psikologi warna hitam melambangkan 

kekuatan dan warna yang paling elegan.  

  Ukuran yang digunakan pada sticker yang kedua didapatkan setelah 

melakukan perhitungan berdasarkan rumus yang ada. Sticker yang telah dibuat 

ingin dapat dilihat dari jarak penglihatan 3 meter sehingga tinggi huruf (H) 

sebesar 15 mm. Tinggi huruf kecil, jarak antara 2 kata dan lebar huruf besar 

adalah 10 mm. Sedangkan tebal huruf besar 2,5 mm, tebal huruf kecil 6,67 mm 

dan jarak antara 2 huruf sebesar 3,75 mm. Kemudian jarak antara huruf dan angka 

sebesar 3 mm. Karena dalam desain sticker yang dibuat hanya terdapat huruf dan 

tidak menggunakan angka kemudian hanya menggunakan huruf besar maka 

perhitungan yang diaplikasi terhadap sticker ini yaitu tinggi huruf (H), tebal huruf 

besar, jarak antara 2 huruf, jara antara 2 kata dan lebar huruf besar. 

  Warna yang dipilih pada sticker bertemakan moral ini adalah putih yang 

digunakan untuk background kemudian warna hitam untuk tulisan dan gambar 

serta warna merah untuk tulisan. Secara psikologi warna putih yang dipilih 

sebagai background melambangkan kematian. Warna hitam melambangkan 

kesedihan dan kematian kemudian warna merah yang digunakan pada tulisan 

“WAR”. Kemudian tulisan “WAR” yang berarti larangan sehingga orang yang 

melihat sticker ini dapat terbawa untuk tidak melakukan hal yang negatif seperti 

ini yaitu peperangan yang dapat merugikan banyak pihak. 

Secara keseluruhan, pada sticker yang bertemakan ergonomi ini tidak 

mengandung prinsip similarity yang berarti tidak boleh menggunakan lebih dari 

tiga warna. Hal tersebut dilakukan karena sticker yang dibuat berusaha menarik 

perhatian para pengunjung. Salah satu caranya adalah dengan penggunaan warna 

yang bermacam-macam tetapi tidak berlebihan. Sedangkan pada sticker yang 

bertemakan moral hanya digunakan 3 macam warna karena pada sticker ini 

penekanannya terletak pada tulisan dan hanya menggunakan 1 gambar tetapi 

sangat mencolok sehingga pada sticker ini menggunakan semua prinsip desain 

visual display. 
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4.2.3  Analisis Kelebihan dan Kekurangan Display 

 Sticker yang telah yang dibuat tentunya memililki kelebihan dan 

kekurangan seperti dari segi warna dan tulisan. Berikut kelebihan yang dimiliki 

oleh  sticker ini: 

1.  Penggunaan warna tidak berlebihan untuk gambar yang bertemakan ergonomi 

dan penggunaan warna yang sangat baik untuk gambar yang bertemakan 

moral karena sesuai dengan prinsip similarity. 

2.  Menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan singkat. 

3.  Gambar yang maksud dan tujuannya sesuai dengan inti dari sticker. 

4.  Informasi yang disampaikan sangat mudah dipahami. 

5. Ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga bisa ditaruh di segala tempat. 

6. Proporsi gambar dan huruf yang memungkinkan untuk dapat dilihat/dibaca. 

7. Menggunakan huruf yang baik sehingga sticker ini mudah dibaca. 

8. Murah karena ukurannya tidak terlalu besar. 

 Selain kelebihan, sticker ini juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut 

kekurangan kedua sticker yang telah dibuat: 

1.  Sticker yang pertama cukup membosankan untuk dilihat karena tampilannya 

terlalu sederhana. 

2. Sticker pertama tidak mengandung prinsip similarity. 


