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Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan 

Melalui teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, perancangan yang 

akan dilakukan untuk Katon Soco adalah merancang brand identity berserta media 

promosi yang bertujuan sebagai sarana pengenalan produk dan brand Katon Soco 

terhadap target pasar. Dan memiliki identitas brand yang kuat untuk menjaga hak 

cipta produk dan desain Katon Soco. 

Menurut Wheeler (2013:hal), Brand identity adalah nilai yang nyata dan 

menarik bagi alat indra. Seperti bisa melihatnya, menyentuhnya, memegangnya 

dan mendengarnya. Brand identity berguna untuk menguatkan diferensiasi 

dengan membuat ide - ide besar dan menyatukan mereka keseluruh sistem. Brand 

identity juga merupakan suatu identitas yang menjadi peranan sangat penting 

dalam suatu perdagangan seperti dalam hal mempublikasikan produk atau jasa 

melalui media massa seperti majalah, iklan, surat kabar, dan media elektronik 

seperti televisi, radio. Serta media online seperti website, Instagram, facebook, 

yang bertujuan agar produk dapat menjadi viral dan dikenal oleh masyarakat. 

Katon Soco adalah brand baru dengan produk handicraft berupa string art 

yang belum memiliki brand identity. Brand identity digunakan sebagai penguat 

identitas dan hak cipta brand, produk dan desain Katon Soco pada target market. 

Katon soco hadir dengan produk string art yang berdomosili di Surabaya. Dengan 

produk string art yang memiliki desain yang modern, unik dan menarik yang 

disesuaikan dengan selera calon konsumen. Kualitas material yang digunakan 

oleh Katon Soco dapat menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Katon 

Soco juga berusaha agar produknya selalu hadir pada retail store, online store dan 

juga bazaar pada suatu event. Sehingga dapat juga dengan mudah dikenali dan 

menimbulkan rasa minat terhadap produk Katon Soco. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang ada, Katon Soco membutuhkan sebuah 

brand identity dan media promosi yang efektif, yang dengan target pasar yang 

ingin dijangkau. Tanpa adanya identitas tersebut maka suatu produk akan sulit 

untuk dikenal di mata target pasar. 
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1. Brand Verbal 

Brand verbal adalah cara dari sebuah brand untuk menyampaikan pesan dan 

janji kepada para konsumennya yang dapat menjadikan brand tersebut berbeda 

dengan competitor. Hal ini dapat memudahkan para konsumen untuk mengenali 

sebuah brand (Aaker. David. 2013:4). Brand verbal dari Katon Soco adalah 

sebuah bisnis handicraft dengan produk string art yang memiliki desain berbeda 

pada setiap produk yang diproduksi. Katon Soco memiliki 2 sistem proses 

pembuatan produk, yang pertama adalah sistem customize produk yang dimana 

desain pada produk string art yang akan dibuat sesuai dengan permintaan 

konsumen, dan yang kedua adalah pembuatan desain pada string art di rancang 

sendiri oleh Katon Soco pada produk ready stock. 

Katon Soco menggunakan konsep brand yang fun, artsy, dan unique. Fun 

merupakan cerminan dari berbagai warna bahan dan desain yang akan diterapkan 

pada masing-masing produk yang secara tidak langsung juga dapat menimbulkan 

energi fun itu kepada yang melihat string art yang memiliki desain yang unik. Artsy 

merupakan sebutan untuk sebuah bidang seni yang memiliki karya desain unik 

dan sesuai dengan produk Katon Soco yang ingin memenuhi selera seni modern 

pada saat ini. Unique yang mengartikan bahwa setiap produk string art Katon Soco 

unik dengan desain yang tidak sama pada setiap produknya. 

2.  Brand Attribute 

Brand attribute adalah beberapa kata kunci yang didasarkan pada brand 

verbal (Aaker. David. 2013:5). Berdasarkan hasil tersebut, didapati keywords dari 

brand Katon Soco yaitu handicraft, fun, artsy, unique, dan limited. 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Menurut Sunarto (2013:27) Secara umum gaya desain atau gaya seni 

adalah suatu cara ekspresi atau sikap estetik yang khas dan unik pada suatu karya 

seni yang muncul karena teknik penciptaan, konsep visual, atau estetikanya. Gaya 

desain bisa memberi petunjuk mengenai suatu masa atau periode tertentu, suatu 

tempat atau negara tertentu, atau suatu aliran pemikiran atau mashab tertentu. 

Sesuai dengan konsep fun, artsy dan unique yang ingin dicerminkan oleh 

Katon Soco maka, gaya desain yang akan dijadikan refrensi adalah perpaduan 

gaya flat design dengan kubisme. Kedua gaya desain ini memiliki visualisasi yang 
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tidak terlalu banyak menggunakan element seperti kata-kata, dan lebih fokus 

kepada produk utama dan penggunaan warna. 

1. Flat Design (2010 - sekarang) 

Flat Design merupakan gaya desain yang populer saat ini dan paling banyak 

digunakan karena memiliki desain yang lebih minimalis, dengan penggunaan 

warna cerah yang nyaman jika dipandang. Flat design pada awalnya digunakan 

sebagai grafis aplikasi mobile, software, dan interface website. Namun, kini flat 

design juga dapat diaplikasikan ke berbagai jenis media seperti secondary element 

pada suatu brand, poster, brosur, banner dan sebagainya. 

2. Kubisme (1900 - sekarang) 

Kubisme merupakan gaya desain yang memiliki element desain dari semua 

bentuk terwujud seperti dari benda-benda geometris seperti segitiga, kerucut, 

kubus, bola dan silinder. Dalam gaya desain kubisme, bentuk tersebut dipisahkan 

atau dipecahkan, dianalisis, dan dirancang kembali menjadi bentuk abstrak dan 

tidak menampilkan obyek dari satu sudut pandang. 

Penggunaan teori gaya desain tersebut juga sesuai dengan hasil survei 

kepada target pasar yang mengatakan bahwa ingin lebih banyak melihat keunikan 

produk string art dari Katon Soco. Gaya desain minimalis yang tetap artsy ini 

mencerminkan konsep brand Katon Soco sendiri. 

1. Konsep Warna 
Warna adalah suatu estetika yang penting, karena melalui warna itulah kita 

dapat membedakan secara jelas keindahan dari suatu objek. Warna dapat 

didefinisikan secara subjektif atau psikologis yang merupakan pemahaman 

langsung oleh pengalaman indera penglihatan kita dan secara objektif sebagai 

sifat cahaya yang dipancarkan.  

Menurut Nugroho (2015:26) warna tidak dapat berdiri sendiri dalam bentuk 

keindahan karena masih banyak unsur lain yang memberikan karakter terhadap 

suatu desain. Konsep warna netral yang Katon Soco terapkan pada desain logo 

adalah warna abu-abu, serta secondary element adalah gabungan gaya flat design 

dan kubisme yang memakai warna pastel yang terang dan nyaman jika dipandang, 

seperti abu-abu muda, tosca, merah muda, kuning, biru, dan cream. Warna-warna 

tersebut adalah warna yang tidak memiliki kemurnian warna atau bukan 

merupakan warna primer ataupun sekunder. Karena warna pastel tersebut 
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merupakan campuran dari tiga komponen warna primer, sekunder, dan tersier 

yang dicerahkan dengan warna putih pada setiap warna tersebut. 

Berikut ini adalah warna-warna yang terdapat pada konsep desain Katon Soco 

berserta makna yang dikandungnya: 

 

 

 

 

Abu-abu        Tosca      Merah muda     Kuning            Biru            Cream 

 

1. Abu-abu 

Warna abu-abu adalah warna yang menggambarkan keseriusan, keluasan, 

dan kemandirian. 

2. Tosca 

Warna tosca memiliki makna warna yang memberikan kesan ketenangan 

pada media desain dan yang melihat warna tersebut. 

3. Merah muda 

Warna merah muda adalah warna yang biasanya kerap melambangkan cinta, 

atau romantis dan eksentrik. Warna merah muda sering dipersepsi warna 

wanita yang feminism. 

4. Kuning 

Warna Kuning merupakan warna yang dapat memberi kesan kegembiraan, 

bersinar, cerah, terang, dan ketegasan. Dan warna kuning juga adalah warna yang 

dapat dengan mudah terlihat oleh mata seperti warna jingga. 

5. BIru 

Warna Biru merupakan warna yang dapat memberikan kesan luas pada 

ruangan, dingin, damai, kesejukan, dan juga dapat menenangkan fikiran. 

6. Cream 

Warna krem adalah warna yang merepresentasikan kesan klasik dan 

kelembutan pada setiap media desain apapun. 
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2. Konsep Tipografi 
Tipografi merupakan ilmu dalam desain grafis yang mempelajari lengkap 

mengenai huruf. Tipografi sering digunakan sebagai pedoman untuk mendesain 

tulisan yang akan digunakan pada iklan, kemasan dan berbagai media desain 

lainnya. (Ariesta Sekariaranti, 2013). 

Tipografi yang akan digunakan untuk perancangan brand identity beserta 

media komunikasi Katon Soco adalah jenis handwriting. Jenis huruf tersebut akan 

diaplikasikan pada logo, jenis tersebut dipilih karena huruf handwriting sesuai 

dengan konsep produk Katon Soco yaitu handmade, sehingga akan menimbulkan 

kesan originalitas produk yang ditawarkan. 

Jenis tipografi yang akan digunakan tentunya harus memiliki kejelasan 

bentuk dan pada segi keterbacaannya mudah dimengerti, typeface handwriting 

yang akan digunakan adalah Taken by Vultures Demo yang lebih mudah untuk 

dibaca. Typeface tersebut akan digunakan sebagai logotype Katon Soco dan tidak 

dilakukan perubahan bentuk pada huruf apapun. Sedangkan typeface yang 

digunakan untuk tagline logo adalah Trajan Pro, dimana huruf serif ini akan 

memberikan kesan simple pada logo. 

1. Taken by Vultures Demo 

 
2. Trajan Pro 
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3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Media akan digunakan sebagai perantara proses komunikasi antara brand 

Katon Soco dengan target pasar. Suatu brand mudah dikenali jika konsisten dalam 

penggunaan logo, ilustrasi, dan lainnya. GSM (Graphic Standard Manual) 

merupakan pedoman untuk mengatur suatu brand. Dalam GSM terdapat format 

dan aturan yang akan digunakan suatu brand dalam pengaplikasiannya terhadap 

berbagai media, agar tetap konsisten. Agar brand semakin kenal, maka 

dibutuhkannya pemasaran yang dilakukan secara online dan offline (Rangkuti, 

2013:77). Berikut adalah identitas offline apa bila Katon Soco membuka booth 

pada bazzar dan online pada penjualan dan promosi Katon Soco melalui media 

sosial yang akan diatur dalam Graphic Standard Manual: 

1. Offline identity 
• Business Card 

Business Card berguna untuk memperkenalkan brand Katon Soco, baik 

melalui kontak maupun keterangan lainnya. Business card ini berukuran 

9 x 5,5 cm dengan material coronado paper, desain kartu nama 

disesuaikan dengan konsep Katon Soco yang simple dan fun. 

• Letterhead 

Letterhead adalah kop surat yang digunakan untuk pesan tertulis yang 

biasanya dikirimkan kepada perusahaan lain atau badan resmi. 

Letterhead tersebut berukuran 21 x 29,7 cm dengan material coronado 

paper. Desain letterhead mengutamakan keterbacaan surat. Pada 

letterhead juga terdapat informasi media sosial seperti Instagram dan 

Line. 

• Amplop DL 

Amplop DL merupakan amplop yang digunakan untuk pesan surat 

menyurat, seperti penawaran kerjasama atau pesan penting lainnya. 

Amplop DL hotizontal berukuran 23 x 11,5 cm dengan material coronado 

paper. 

• Amplop A4 

Amplop folio merupakan amplop berukuran besar dan digunakan untuk 

kegiatansurat menyurat yang berisi surat yang tidak dilipat. Amplop folio 

ini berukuran 23 × 33 cm dengan material coronado paper. 
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• Stamp 

Stamp dapat diaplikasikan pada surat menyurat atau lainnya. Stamp 

tersebut sebagai penanda sebuah perusahaan. Stamp ini berukuran 4,17 

x 3,15 cm yang bertuliskan logotype Katon Soco. 

• Sticker Pengiriman 

Sticker pengiriman dapat digunakan untuk keperluan pada packaging 

pengiriman. Sticker tersebut bermaterial sticker bontax. Sticker ini 

berisikan logo dari Katon Soco serta keterangan lengkap pengiriman dan 

produk yang akan dikirim. 

• Signage Booth 

Signage dibutuhkan sebagai penanda agar target pasar dapat lebih 

mudah mengenali brand Katon Soco pada saat membuka booth di suatu 

bazzar sebagai penanda.. Signage ini akan menggunakan bahan kayu 

dan logo akan dibuat menjadi string art, sesuai dengan konsep desain 

dan produk yang ditawarkan. 

• Seragam 

Seragam berupa t-shirt bewarna putih dengan warna serta desain yang 

tetap senada dengan konsep brand yang juga terdapat logotype Katon 

Soco. Seragam tersebut akan digunakan pada saat Katon Soco 

membuka booth dalam suatu acara bazzar. 

• Nota 

Nota digunakan dalam transaksi jual beli, baik dalam bazzar maupun 

secara online. Nota tersebut akan diberikan kepada konsumen yang telah 

melakukan pembelian produk di Katon Soco sebagai tanda terima. Nota 

berukuran A6 dengan material kertas coronado paper pada cover depan 

dan belakang, sedangkan pada isi halaman memakai HVS paper. 

Setelah memiliki identitas, Katon Soco juga tentunya membutuhkan media 

yang dapat mengkomunikasikan brand Katon Soco sehingga mudah dikenali oleh 

target pasar. Media komunikasi yang akan digunakan oleh Katon Soco adalah: 

• Tripod banner 

Tripod banner ini digunakan untuk meningkatkan brand awareness 

terhadap target pasar. Tripod banner akan diletakkan pada booth Katon 

Soco. Tripod banner tersebut dapat berisi foto mengenai produk ataupun 

mengenai promosi-promosi yang akan diadakan Katon Soco. 
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• Brosur 

Desain brodur akan cenderung menggunakan warna putih untuk kesan 

simple dan minimalis yang ditambahkan beberapa warna dan pattern 

sesuai dengan konsep brand Katon Soco. Brosur tersebut akan 

menjelaskan mengenai produk maupun promosi – promosi yang akan 

diadakan, selain itu juga terdapat foto produk, alamat Instagram dan Line, 

serta contact person. Brosur tersebut berukuran A5 dengan desain lipat 

dan menggunakan material coronado paper. 

• Logo on Product 

Penempatan logo pada suatu produk secara langsung dapat 

menekankan identitas suatu brand pada produk tersebut. Berdasarkan 

dari hasil penelitian, masyarakat akan lebih mudah mengenali produk jika 

pada produk tersebut terdapat logo brand. Maka dari itu, Katon Soco akan 

meletakkan logo pada produk string art agar target market dapat dengan 

mudah mengenali brand Katon Soco. Logo tersebut bermaterialkan 

sticker yang di tempel pada kayu string art. 

• Booth Pameran 

Katon Soco akan membuka booth pada sebuah bazzar di Surabaya. 

Tujuan dari mengikuti bazzar tersebut adalah agar Katon Soco juga dapat 

dikenal secara luas oleh masyarakat. 

• Packaging Paperbag 

Packaging atau kemasan yang menarik secara tidak langsung dapat 

menarik lebih minat target pasar dalam membeli suatu produk. 

Berdasarkan hasil survei dan kuesioner, banyak diantara koresponden 

mengatakan bahwa packaging yang menarik menunjukkan kualitas suatu 

produk. Oleh karena itu, packaging juga sangat penting sebagai media 

komunikasi untuk menunjukkan brand image Katon Soco. Packaging 

Katon Soco akan menggunakan paper bag yang akan digunakan sebgaai 

keperluan membawa produk yang telah dibeli secara langsung di tempat, 

misal pada bazzar. Packaging Katon Soco berbentuk persegi panjang 

dengan 3 ukuran, yaitu kecil, sedang dan besar yang akan sesuai dengan 

jenis-jenis ukuran string art yang dijual Katon Soco. 
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2. Online Identity 
• Packaging Box 

Packaging box ini merupakan packaging yang digunakan apa bila ada 

pesanan dari konsumen untuk special event seperti kado. Packaging box 

ini juga digunakan untuk mengemas pembelian produk melalui online dan 

harus dikirim melalui jasa pengiriman barang agar produk tetap aman dan 

rapih, dengan ukuran box seasuai dengan ukuran produk string art yang 

tersedia. Memiliki desain yang juga disesuaikan dengan konsep brand 

Katon Soco yang sudah ada agar lebih menarik. 

• Media Sosial (Instagram dan Line) 

Berdasarkan hasil survei online yang telah dilakukan, media sosial 

merupakan media yang paling sering digunakan oleh masyarakat saat ini, 

dan Instagram merupakan media sosial yang menempati urutan pertama 

dalam hasil kuesioner tersebut. Oleh karena itu, Katon Soco akan 

menggunakan media sosial Instagram untuk mengenalkan, menjual dan 

mempromosikan brand Katon Soco kepada target pasar. Media sosial 

tersebut dapat memudahkan target pasar untuk mengetahui produk yang 

dijual dan melihat lebih detail foto maupun cara pemesanannya. Desain 

yang diperlukan adalah profile picture, foto produk, serta keterangan jelas 

mengenai produk maupun promosi – promosi yang akan dilakukan. Post 

akan di-share antara satu hingga dua hari sekali antara pukul 13.00 WIB 

dan 20.00 WIB. Selanjutnya adalah Line, Line akan digunakan sebagai 

media komunikasi calon konsumen dan konsumen terhadap perusahaan 

maupun sebaliknya. Komunikasi tersebut dilakukan baik untuk 

pemesanan produk maupun informasi lainnya. Desain yang diperlukan 

adalah profile picture, serta materi gambar maupun informasi seperti 

promosi, bazzar, dan lainnya yang akan di-share pada timeline Line. 
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3.2.3 Program Media  

Berikut ini adalah 4 tipe tahapan media berdasarkan kegunaan masing-

masing metode: 

1. Tahap Awareness 

Tahap ini bertujuan untuk membangun kesadaran konsumen dalam 

mengenal produk atau brand. Media pada tahap ini seperti brosur, x-banner, 

booth, media sosial, signage, logo on product. 

2. Tahap Evaluation 

Tahap ini bertujuan untuk membangun agar konsumen dapat 

mengevaluasi produk atau brand. Media pada tahap ini seperti media sosial, 

website, brosur, booth, x-banner. 

3. Tahap Purchase 

Tahap ini bertujuan menyampaikan value proposition produk kepada 

target pasar (dalam wujud barang atau jasa, bahkan pengalaman) kepada 

para konsumen. Media pada tahap ini seperti media sosial, booth, media 

sosial. 

4. Tahap After Sales 

Tahap ini bertujuan untuk memberikan pelayanan after sales kepada 

konsumen. Media pada tahap ini seperti media sosial.. 

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Business Card Selama bisnis 
berjalan 

Internal 
perusahaan, Pop 

up booth 

Awareness, 
evaluation 

2 Letterhead Selama bisnis 
berjalan 

Internal 
perusahaan 

Awareness, 
evaluation 

3 Amplop DL Selama bisnis 
berjalan 

Internal 
perusahaan 

Awareness, 
evaluation 

5 Amplop Folio 
Selama bisnis 

berjalan 
Internal 

perusahaan 
Awareness, 
evaluation 

6 Stempel 
Selama bisnis 

berjalan 
Keperluan surat 
menyurat pada 

perusahaan 

Awareness, 
evaluation 

7 Sticker 

Selama bisnis 
berjalan 

Keperluan 
packaging pada 

pengiriman 
pembelian 

Awareness, 
delivery 
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Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

 

 

 

 

 

 

8 Signage booth 
Selama bisnis 

berjalan Pop Up Booth Awareness, 
evaluation 

9 Packaging 
Paperbag 

Selama bisnis 
berjalan 

Pembelian secara 
online dan pada 

saat Pop Up Booth 

Awareness, 
evaluation, 

delivery, after sales 

10 Seragam 
Selama bisnis 

berjalan Pop Up Booth Awareness, value 
proposition 

11 Nota Selama bisnis 
berjalan 

Pada setiap 
pembelian produk 

secara online 
maupun pada saat 

Pop Up Booth 

Purchasing, after 
sales, value 
proposition 

12 Tripod Banner Pada saat Pop Up 
Booth Pop Up Booth Awareness, 

evaluation 

13 Brosur Pada saat Pop Up 
Booth Pop Up Booth Awareness, 

evaluation 

14 Packaging 
Box 

Selama bisnis 
berjalan 

Pembelian produk 
khusus secara 

online 

Awareness, 
evaluation, value 

proposition, 
purchase, after 

sales 

15 Booth Pada saat Pop Up 
Booth  

Acara bazzar di 
Surabaya 

Awareness, 
evaluation 

16 
Media Sosial 
(Instagram, 

Line) 

Selama bisnis 
berjalan Online 

Awareness, 
evaluation, 

purchase, delivery, 
after sales 

17 Logo on 
Product 

Selama bisnis 
berjalan 

Pada setiap 
produk yang di 

produksi 

Awareness, 
evaluation 
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3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Budgeting atau anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya yang 

dikeluarkan ntuk mengeksekusi desain Katon Soco, yaitu:  

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Brand guidlines 

book 

Biaya Cetak 1 20.000 400.000 

 Stationery     

2 Business card Biaya Cetak 2 box 50.000 3.600.000 

3 Letterhead Biaya Cetak 100 

lembar 

3.000 2.000.000 

4 Envelope DL Biaya Cetak 50 

lembar 

5.000 1.000.000 

5 Map A4 Biaya Cetak 50 

lembar 

10.000 500.000 

6 Stamp Biaya Cetak 1 85.000 85.000 

7 Signage booth Biaya Cetak 1 400.000 400.000 

8 Packaging paper 

bag 

Biaya Cetak 100 

lembar 

20.000 1.000.000 

9 Packaging box Biaya Cetak 100 pcs 30.000 1.500.000 

10 Nota Biaya Cetak 5 20.000 100.000 

11 Uniform Biaya Produksi 2 80.000 160.000 

12 Brosur Biaya Cetak 100 

lembar 

2.000 200.000 

13 Tripod Banner Biaya Cetak 3 70.000 210.000 

14 Temporary Booth Biaya desain 

Biaya sewa stand 

1 

2-3 hari 

3.000.000 

2.300.000 

3.000.000 

2.300.000 
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16 Media sosial     

17 Intagram Ads Biaya Oprasional 6 bulan 100.000 600.000 

19 Line Biaya ID 1 tahun 150.000 150.000 

Total 17.205.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menganalisatingkat daya tarik brand identity dan media 

promosi yang dirancang untuk Katon Soco. Bagian ini terdiri atas: 

1. Desain uji coba 

2. Subjek coba 

3. Jenis data 

4. Instrumen pengumpulan data 

5. Teknik analisa data   

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 

3.3.1.1 Logo 
Thumbnail 
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Gambar 3.1 Thumbnail logo Katon Soco 

Sumber: Data pribadi 

 
Tight Tissue 

           
Gambar 3.2 Tight tissue logo Katon Soco 

Sumber: Data pribadi 

 
Logo Final 

 
Gambar 3.3 Logo final Katon Soco 

Sumber: Data pribadi 
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3.3.1.2 Stationary 
Business Card 

 

 
Gambar 3.4 Business Card 

Sumber: Data pribadi 

 
Letterhead 

 

 
Gambar 3.5 Letterhead 

Sumber: Data pribadi 

 



 
 

 16 

Envelope DL 

 

 
Gamabar 2.6 Envelope DL 

Sumber: Data pribadi 

 
Folder A4 

 

 
Gambar 2.7 Folder A4 

Sumber: Data pribadi 
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Stamp 

 

 
Gambar 2.8 Stamp 

Sumber: Data pribadi 

 

 
Signage Booth 

 

 

Gambar 2.9 Signage booth 

Sumber: Data pribadi 
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Packaging Paper bag 

 

 
Gambar 2.10 Packaging paper bag 

Sumber: Data pribadi 

 
Packaging Box 
 

 
Gambar 2.11 Packaging box 

Sumber: Data pribadi 
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Media Sosial 
 

  
Gambar 2.12 Media Sosial 

Sumber: Instagram Katon Soco 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Dalam perancangan ini, subjek uji coba yang dipilih ialah subjek yang 

berhubungan langsung dengan topik perancangan. Berikut merupakan batasan 

mengenai subjek uji coba, antara lain: 

• Expert User 

Dilakukannya wawancara terhadap expert user yang telah 

berpengalaman di bidang branding dan promosi brand di wilayah 

Surabaya. Hasil data yang didapatkan akan dijadikan sebagai panduan 

dalam merevisi desain. 

• Extreme User 

Wawancara dilakukan kepada exreme user di wilaya Surabaya yang 

pernah membeli produk serupa. Extreme user setidaknya sudah pernah 

membeli lebih dari 5 produk handicraft yang berbeda jenis sehingga 

cukup memiliki wawasan mengenai keunikan yang terdapat pada setiap 

produk handicraft yang ia beli. 

3.3.3. Jenis Data  

Jenis data yang akan digunakan dalam melakukan uji coba produk ialah data 

kualitatif. Data kualitatif ialah data yang berupa gambar, kata - kata , dan bukan 

dalam bentuk angka (Yusuf, 2014:333). Wawancara dilakukan dengan 

menunjukkan desain uji coba (prototype) untuk mengetahui pendapat dari para 

narasumber. Data yang didapatkan nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk 

mengetahui kekurangan dan menguji tingkat daya tarik dari prototype 

perancangan brand identity dan media promosi Katon Soco. Jika banyak 

narasumber yang memberikan kurang tanggapan baik, maka disain uji coba akan 

diperbaiki sesuai dengan masukkan yang diberikan. Namun, apabila tanggapan 

yang diberikan baik, masa desain uji coba akan dimaksimalkan menjadi final 

design. 

Narasumber terbagi mejadi 2, yaitu expert user dan extreme user. Expert 

user yang akan diwawancarai terdiri dari pakar branding dan pakar promosi brand. 

Sedangkan, untuk extreme user ialah konsumen yang pernah membeli produk 

serupa. Fokus pertanyaan yang akan ditanyakan kepada expert user dan extreme 

user, ialah: 
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Expert User di bidang branding dan promosi brand: 

1. Tampilan visual Katon Soco menurut narasumber 

2. Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar brand mudah diingat oleh 

masyarakat? 

3. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menarik calon konsumen yang 

tidak suka membeli secara online agar mau membeli secara online? 

4. Strategi promosi apa yang tepat untuk sebuah brand baru? 

5. Pendapat narasumber mengenai media promosi yang telah dipilih 

6. Seberapa penting srategi promosi brand menurut narasumber 

7. Promosi yang seperti apa yang biasanya dapat dengan mudah diterima 

oleh target market? 

8. Pendapat narasumber mengenai prototype? 

 

Extreme User di bidang 

1. Apa yang menjadi bahan pertimbangan saat membeli produk handicraft? 

2. Berapa budget yang dikeluarkan untuk membeli produk handicraft dalam 

sekali beli? 

3. Dimana biasanya tempat membeli produk handicraft? 

4. Hal apa yang mempengaruhi ketertarikan anda terhadap suatu produk? 

5. Media sosial apa yang sering kali digunakan? 
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3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 
Sekunder) 

Berikut ini adalah table yang berisi focus pertanyaan yang akan diajukan 

kepada narasumber expert dan extreme user serta kepada responden: 

No
. 

TEKNIK 
PENGUMPU
LAN DATA 

SUMBER 
DATA 

INSTRUMEN  

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

(Branding) 

Review mengenai desain keseluruhan 

Katon Soco. 

 

Cara agar brand mudah diingat oleh 

masyarakat. 

 

Strategi untuk menarik calon 

konsumen yang tidak gemar membeli 

produk handicraft secara online agar 

mau membeli produk Katon Soco 

secara online. 

 

Strategi promosi untuk bran baru. 

 

Review mengenai media promosi yang 

digunakan 

  Extreme user 

(Promosi brand) 

Seberapa pentingnya promosi brand. 

 

Bagaimanakah promosi brand yang 

baik kepada target market. 

 

Pendapat narasumber terhadap 

promosi brand. 

 

Pendapat narasumber mengenai 

prototype. 
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2 Kuesioner 

(Kuantitatif) 

Responden Alasan apa yang mendasari minat 

konsumen terhadap produk handicraft. 

 

Berapa budget yang akan dikeluarkan 

untuk membeli sebuah produk 

handicraft. 

 

Dimanakah biasanya responden 

membeli produk handicraft. 

 

Media sosial apa yang sering 

digunakan oleh responden. 

 

Table 3.1 Metode penggalian data primer & sekunder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


