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media informasi untuk fotografer pemula untuk membangun studio foto di kota Semarang. Studio foto di

Penulis juga menyadari bahwa proyek akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih ada banyak
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Semarang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.kota semarang, biasanya digunakan untuk pas
foto, foto keluarga, foto wisuda,dll. Tetapi memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membuka studio

Penulis

foto hal ini yang membuat fotografer berpikir berkali-kali untuk membuka studio foto. Untuk itu penulis
ingin mengembangkan konsep kreatif ke dalam bentuk sebuah buku saku yang dapat bermanfaat bagi
fotografer pemula untuk membantu mereka untuk membuka studio foto. Penulis memilih buku saku
karena buku saku mudah dibawa kemana-mana selain itu buku saku memiliki isi yang mudah dipahami.
Hal tersebut juga memudahkan untuk mencapai target sasaran yaitu dewasa muda, karena pada
umumnya orang yang beranjak dewasa suka yang simpel. Melalui buku saku ini para fotografer akan
menemukan sebuah titik terang jika ternyata membuka studio foto tidak sesulit atau semahal yang
diperkirakan karena ada aksesoris alternatif yang bisa dibuat untuk membuka studio foto sederhana.
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ABSTRAK
Sekarang ini studio foto di Semarang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.kota semarang, biasanya

Now this is a photo studio in Semarang is still very much needed by people in Semarang city, usually

digunakan untuk pas foto, foto keluarga, foto wisuda,dll. Walaupun teknologi sudah semakin maju dan banyak

used for photographs, family photos, graduation photos, etc. Although the technology is more advanced

handphone yang canggih. Tetapi memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membuka studio foto hal ini yang

and more sophisticated mobile phones. But requires no small cost to open a photo studio that makes it

membuat fotografer berpikir berkali-kali untuk membuka studio foto, karena banyak yang perlu disiapkan seperti

a photographer think many times to open a photo studio, because a lot that needs to be prepared as a

kamera, softbox, backdrop,dll.

camera, softbox, backdrops, etc.

Adapun metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka untuk mencari informasi seputar studio foto serta

The method used is a literature review to find information about the photo studio and learn how to

mempelajari bagaimana cara efektif untuk megomunikasikan ke target sasaran. Buku saku dipilih karena buku

effectively for megomunikasikan to target. Pocket book chosen for the pocket book is easy to carry

saku mudah dibawa kemana-mana selain itu buku saku memiliki isi yang mudah dipahami. Hal tersebut juga
memudahkan untuk mencapai target sasaran yaitu dewasa muda, karena pada umumnya orang yang beranjak
dewasa suka yang simpel.
Dengan adanya perancangan buku saku ini para fotografer akan menemukan sebuah titik terang jika ternyata
membuka studio foto tidak sesulit atau semahal yang diperkirakan karena ada aksesoris alternatif yang bisa

anywhere besides the pocket book has content that is easy to understand. It also makes it easier to
reach the target is a young adult, because in general, people who grew up like that simple.
With the design of this pocket book photographers will find a bright spot if it opened a photo studio is
not as difficult or expensive as expected because there are alternative accessories that can be made to
open a simple photo studio. In addition, this design is a form of application of the DKV in terms of
creating a visual work, to give solutions and value to the community.

dibuat untuk membuka studio foto sederhana. Selain itu perancangan ini juga merupakan suatu bentuk
penerapan DKV dalam hal menciptakan sebuah karya visual untuk meberi solusi dan nilai guna kepada

Keywords: Studio Photos, Pocket book, Information

masyarkat.
Kata Kunci: Studio Foto, Buku Saku, Informasi
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