
Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan  

“SAÚDE Juicery” adalah sebuah bisnis online yang bergerak dibidang 

minuman yang memproduksi cold pressed juice di Surabaya, yang didirikan pada 

bulan Agustus 2017. Bisnis yang baru berdiri dan berbasis online ini 

membutuhkan belum banyak diketahui dan dikenal oleh masyarakat di Surabaya 

maka membutuhkan strategi promosi dan identitas brand. Solusi dari 

permasalahan brand “SAÚDE Juicery” adalah merancang Brand Identity untuk 

bisnis online “SAÚDE Juicery” yang sesuai bagi masyarakat Surabaya 

menengah dan menengah keatas yang kebanyakan adalah wanita, yang ingin 

menjalani hidup sehat meskipun memiliki rutinitas yang padat, sehingga dapat 

mendapatkan brand awareness di masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan 

membuat brand identity dengan gaya desain Pop Art dan Memphis Design 

karena dapat menarik perhatian target market. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Brand Verbal 

 Unique Value Proposition (USP) dari brand “SAÚDE Juicery” adalah 

menawarkan produk cold pressed juice dengan kemasan yang edukatif dan 

komunikatif di Surabaya. Fitur kemasan ini menampilkan label nutrisi atau 

nutrition facts agar konsumen dapat melihat kandungan gizi yang ada pada 

minuman cold pressed juice yang mereka konsumsi. Tujuan dibuatnya “SAÚDE 

Juicery” adalah sebagai teman yang selalu ada dan menemani keseharian target 

market dengan cara penjualan produk “SAÚDE Juicery” di website dan LINE@. 

 

Brand Attributes 

 Brand attributes adalah beberapa kata kunci dari brand verbal. Kata kunci 

atau keyword adalah “kemasan edukatif”, “cold pressed juice”, dan “desirable 

companion” 

• Kemasan edukatif: “SAÚDE Juicery” memberikan edukasi dengan cara 

penyampaiannya pada kemasan produk. 



• Cold pressed juice: “SAÚDE Juicery” menyediakan produk cold pressed 

juice yang menggunakan slow juicer sehingga menyimpan banyak nutrisi. 

• Desirable companion: “SAÚDE Juicery” menjadi seorang teman atau 

companion yang dapat membawa kebahagiaan dan kesehatan bagi 

konsumen yang mengkonsumsinya. 

Sehingga tagline yang mencerminkan brand “SAÚDE Juicery” adalah “your 

desirable companion”. 

 

Brand Personality 

 Brand personality adalah karakteristik atau kata sifat manusia yang dapat 

dikaitkan dengan brand tersebut. Kata-kata sifat ini biasa dimiliki oleh manusia 

namun dijadikan kata yang dapat mencerminkan kepribadian brand tersebut. 

Adapun brand personality dari “SAÚDE Juicery”  adalah sebagai berikut: 

• Friendly / Bersahabat 

Memberi pengetahuan dan menjadi teman atau companion yang penuh 

dengan semangat dan menyenangkan seperti sahabat dan teman di 

dunia nyata. 

• Irresistible / Menarik 

Menyediakan kebaikan yang tak tertahankan (irresistible goodness) 

melalui cita rasa dan produk yang menarik 

• Youthful / Muda 

Memberikan kebahagiaan dan memiliki personalitas yang muda (feel 

young) dan segar. 

 

Berdasarkan pemaparan Brand Verbal, Brand Attributes dan Brand 

Personality diatas, maka dibutuhkan solusi komunikasi visual yang sesuai. 

Konsep pendekatan gaya desain yang adalah “fun” dan “friendly”. Konsep ini 

bertujuan agar brand “SAÚDE Juicery” dapat membuat pola pikir masyarakat 

untuk melihat brand ini sebagat brand yang bersahabat. Hal ini dapat dicapai 

dengan melakukan aplikasi desain dengan penggunaan warna yang ceria dan 

menarik perhatian dipadukan dengan penggunaan jenis tipografi yang terkesan 

humanis dan dibuat oleh manusia. 



3.2.1 Konsep Gaya Desain 

Konsep gaya desain yang digunakan untuk perancangan brand identity 

“SAÚDE Juicery” adalah gaya desain Memphis Design. Gaya desain ini bermula 

pada tahun 1980. Gaya desain ini adalah penggabungan dari 3 gaya desain 

yang sudah ada sebelumnya antara lain Art Deco (bentuk geometric), Pop Art 

(penggunaan warna yang kuat/bold) dan 1950’s Kitsch (desain minimalis). Untuk 

gaya desain yang baru ini, Wall Street Journal mengatakan bahwa gaya desain 

ini banyak sekali dijadikan inspirasi bagi desainer muda di seluruh dunia. 

Sedangkan Pop Art berasal dari kata Popular Art yang merupakan gerakan seni 

pada tahun 1950-an di Inggris. Pop Art merupakan perwakilan dari nilai-nilai 

generasi baru yang tidak pernah merasakan kemiskinan perang dan memiliki 

penghasilan lebih banyak yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan gaya 

hidup mereka disbanding generasi sebelumnya (Sparkle, 2013). Untuk gaya 

desain “SAÚDE Juicery”, ciri khas dari gaya desain Memphis Design yang 

diambil adalah pemilihan warna yang kontras dan warna yang saling bertabrakan 

satu dengan yang lain dengan perpaduan gaya ilustrasi yang abstrak. 

 
Gambar 3.1. Gaya Desain Memphis 

Sumber: www.pinterest.com 

3.2.2 Konsep Visual Brand 

Berdasarkan hasil penelitian serta konsep diatas, maka penerapan gaya 

desain visual untuk “SAÚDE Juicery” akan menggunakan campuran metode 

desain yaitu tipografi dan ilustrasi. Berikut adalah ciri-ciri khas visual yang akan 

menonjol dari Brand “SAÚDE Juicery”: 



• Jenis Logo 

Penggunaan logo yang digunakan pada desain brand identity 

“SAÚDE Juicery” adalah logotype yaitu jenis visual logo dalam 

bentuk huruf teks atau tipografi saja. Berikut adalah contoh logotype: 

 
Gambar 3.2. Contoh logotype 

Sumber: www.logodesignsource.com 

• Gaya Ilustrasi 

Penggunaan gaya ilustrasi pada desain brand identity “SAÚDE 

Juicery” adalah menggunakan gaya ilustrasi yang abstract. Gaya 

ilustrasi ini adalah gaya yang berkebalikan dengan gaya ilustrasi 

realis yang dapat menggambarkan suatu bentuk atau warna benda 

terlihat seperti asli. Berikut adalah contoh gaya ilustrasi abstrak: 

 
Gambar 3.3. Contoh Gaya Ilustrasi 

Sumber: pinterest.com 

 



• Arahan Fotografi 

Arahan fotografi yang digunakan oleh “SAÚDE Juicery” 

mencerminkan kesan yang appetizing dan fun. Hal ini dapat dicapai 

dengan menggunakan arahan fotografi yang pencahayaan yang 

terang, dan tone yang hangat. Berikut adalah beberapa contoh 

arahan fotografi yang digunakan oleh “SAÚDE Juicery”: 

 
Gambar 3.4. Contoh Fotografi Produk 

Sumber: pinterest.com 

Untuk fotografi produk, adanya latar belakang yang kontras 

dengan warna produk cold pressed juice sehingga terlihat menarik 

dan appetizing. Terdapat pula beberapa buah dan sayur yang segar 

dan menggunakan warna yang cerah dan pop. 

 
Gambar 3.5. Contoh Fotografi Human Interaction 

Sumber: instagram.com/inijie 

Untuk fotografi human interaction, pemilihan model yang ada di 

dalam frame adalah kisaran usia sesuai target market yaitu 18-35 

tahun. Adanya interaksi dengan produk dan menunjukkan ekspresi 

yang semangat dan sehat, dan juga tone yang hangat. 

 



• Moodboard 

Berikut adalah moodboard visual yang merepresentasikan gaya 

desain “SAÚDE Juicery” 

 
Gambar 3.6. Moodboard “SAÚDE Juicery” 

Sumber: Data Perusahaan 

3.2.3 Konsep Pemilihan Warna 

 Pemilihan warna pada bisnis “SAÚDE Juicery” akan menggunakan 

warna-warna primer yang cerah sehingga menimbulkan kesan segar. Selain itu, 

warna-warna yang dipilih ini merupakan warna pada setiap packaging “SAÚDE 

Juicery”. Berikut adalah warna yang digunakan “SAÚDE Juicery”: 

 
Gambar 3.7. Warna “SAÚDE Juicery” 

Sumber: Data Perusahaan 

 



3.2.4 Konsep Tipografi 

Berdasarkan hasil penelitian, konsep pemilihan tipografi pada Brand 

“SAÚDE Juicery” akan menggunakan tipe font brush stroke yang terkesan 

humanis dan friendly. Dalam proses perancangan solusi komunikasi visual brand 

“SAÚDE Juicery”, perlu adanya penggunaan tipografi yang khas dan akan diingat 

oleh masyarakat. Berikut merupakan beberapa typeface yang digunakan pada 

desain brand “SAÚDE Juicery”: 

• Aquino – digunakan untuk headline dan title 

 
Gambar 3.8. Typeface Aquino 

 

• Source Sans Pro – digunakan untuk subheadline dan body text 

 
Gambar 3.9. Typeface Source Sans Pro 

3.2.5 Konsep Pemilihan Media 

Sebagai upaya untuk meningkatkan brand awareness masyarakat Surabaya 

terhadap brand “SAÚDE Juicery” yang merupakan brand baru. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan ada beberapa jenis media yang perlu ada untuk 

membuat masyarakat Surabaya mengetahui tentang brand baru ini.  

1. Graphic Standard Manual (GSM) 

Graphic Standard Manual akan dibuat untuk bagian internal 

perusahaan yang akan digunakan sebagai pedoman bagi brand “SAÚDE 

Juicery” sebagai acuan standar identitas brand tersebut. Di dalam buku 



Graphic Standard Manual brand “SAÚDE Juicery”, akan dijelaskan secara 

mendalam tentang hal-hal dasar seperti visi dan misi perusahaan, hingga 

aturan penggunaan elemen desain dan pengaplikasiannya pada media 

promosi. Berikut adalah poin-poin yang akan dijelaskan di dalam buku 

Graphic Standard Manual brand “SAÚDE Juicery”: 

a) Bagian Pendahuluan: Menjelaskan tentang tujuan dari GSM bisnis 

“SAÚDE Juicery” tersebut, bagaimana bisnis ini berkomunikasi, visi 

misi yang diangkat oleh perusahaan dan penjelasan penggunaan 

GSM bisnis “SAÚDE Juicery”. 

b) Bagian Isi: Menjelaskan tentang makna tiap-tiap elemen desain yang 

telah dirancang untuk bisnis “SAÚDE Juicery” seperti: 

• Logo, pada bagian ini dijelaskan sizing / ukuran logo yang benar, 

clearspace di sekitar logo “SAÚDE Juicery”, pilihan alternatif 

warna hitam putih, size minimum yang boleh digunakan, dan juga 

do’s and don’t’s. 

• Warna, menjelaskan penggunaan warna primer dan sekunder dari 

keseluruhan desain “SAÚDE Juicery”. 

• Tipografi, merupakan pemilihan tata huruf atau typeface utama 

dari keseluruhan brand “SAÚDE Juicery”. 

Di bagian isi juga dijelaskan tentang pengaplikasian logo yang 

diperlukan oleh “SAÚDE Juicery” pada bagian stationery diantaranya: 

• Kop surat 

Ukuran: A4 

Material: HVS 

• Amplop 

Ukuran: 23 cm x 11,5 cm 

Material: HVS 

• Kartu nama 

Ukuran: 5,5 cm x 9 cm 



Material: Renoir 230 gsm White 

Jumlah: 100 buah 

• Stempel 

Ukuran: diameter 3 cm 

Warna: Merah 

• Map 

Ukuran: 25 cm x 35 cm 

Material: Blush White 

Jumlah: 100 lembar 

• Signage 

Material: Neon Box 

Ukuran: diameter 3 meter 

c) Bagian Penutup: Menjelaskan tentang ulasan pendek dan kontak 

bisnis “SAÚDE Juicery”. 

 

2. Instagram 

Sosial media yang digunakan oleh “SAÚDE Juicery” untuk 

meningkatkan Awareness konsumen terhadap produk yang baru akan 

diluncurkan, memberikan update terbaru tentang tren-tren, tips dan trik 

hidup sehat, event bazaar dll. Selain itu juga untuk mengedukasi 

konsumen dan memperkenalkan fitur kemasan edukatif tersebut. Selain 

tujuan-tujuan tersebut, akan dipost secara berkala untuk menunjukkan 

bahwa “SAÚDE Juicery” merupakan bisnis online yang aktif. Dan untuk 

mengundang calon customer baru yaitu dengan menggunakan fitur 

Instagram ads kepada audience yang spesifik. 

 

3. Line@ Account 

Tujuan penggunaan media LINE@ Account adalah sebagai after 

sales service, media tanya jawab dan pemesanan. Dengan cara mem-



broadcast promo2 dan informasi product launching. LINE@ Account ini 

juga dapat menjadi wadah tanya jawab dengan sales representative atau 

administrator LINE@ Account “SAÚDE Juicery” tentang produk yang 

direkomendasikan sesuai kebutuhan konsumen tersebut. Pemesanan 

online dengan cara menggunakan LINE@ Account dan mengisi format 

order yang telah disediakan. 

 

4. Web Banner 

Menampilkan iklan pada website yang sering digunakan oleh calon 

konsumen contohnya Facebook, Youtube, Website berita, dll. Selain itu 

juga menampilkan iklan web banner pada aplikasi yang sering digunakan 

oleh calon konsumen sehari-hari seperti Spotify, Shopee, Tokopedia, dll. 

 

5. Brosur 

Brosur akan disebarkan pada saat mengikuti pop up bazaar dan 

dititipkan pada restoran kesehatan dan tempat fitness atau olahraga. 

Brosur ini berupa trifold brochure yang berisi mini catalog produk “SAÚDE 

Juicery”. Brosur ini memiliki tujuan untuk meningkatkan awareness 

dengan cara menampilkan hal-hal seperti: tentang perusahaan, 

perbedaan cold pressed juice dengan jus biasa, cara hidup sehat, menu 

juice yang tersedia, dan contact pada brosur yang akan dibagikan. 

Ukuran: A4 

Material: Art Paper 150gsm 

Jumlah: 1000 

 

6. Website 

Selain dapat memesan melalui  LINE@ Account “SAÚDE Juicery”, 

konsumen dapat membeli produk “SAÚDE Juicery” dengan cara 

mengunjungi website “SAÚDE Juicery” di www.saudejuicery.com. Untuk 

menjual produk “SAÚDE Juicery” dengan fitur shopping bag sehingga 

konsumen dapat langsung memesan dan membayar pesanan di website 

(e-commerce website). Selain itu, website “SAÚDE Juicery” akan 

memposting blog atau thread yang diupdate dengan tujuan mengedukasi 

konsumen. 



 

7. Pop Up Booth 

Mengikuti bazaar seperti pop up market, “BASHA Market” dll agar 

konsumen dapat membeli langsung di tempat selain itu dapat 

memberikan free sample kepada calon konsumen. Selain itu konsumen 

dapat secara langsung bertanya dengan sales representative yang ada di 

booth tersebut untuk dapat berkonsultasi secara langsung. 

 

8. Nama Dada 

Nama dada berguna sebagai tanda pengenal ketika mengikuti bazaar 

dan pop up market. Akan dikenakan oleh sales representative atau 

penjaga stand dengan tujuan agar pengunjung dapat bertanya-tanya 

kepada penjaga stand tersebut. 

Ukuran: 7 cm x 1.5 cm 

Material: Gravoply 

Jumlah: 3 

 

9. Apron 

Apron akan dikenakan bersamaan dengan ID Card ketika mengikuti 

bazaar dan pop up market. Apron ini akan digunakan sebagai seragam 

yang dikenakan oleh penjaga stand. Kesan yang akan ditimbulkan oleh 

seragam ini akan menunjukkan kesan yang friendly dan fun. 

Material: Katun Bordir 

Jumlah: 3 

 

10. Mobil Perusahaan 

Mobil Perusahaan bertujuan untuk mengantarkan barang dan 

mengangkut segala macam keperluan perusahaan “SAÚDE Juicery”. 

Mobil perusahaan akan ditempel dengan sticker outdoor khusus mobil 

dengan grafik yang mencerminkan perusahaan “SAÚDE Juicery” 

sehingga akan terciptanya awareness di masyarakat Surabaya dan 

sekitarnya. 

Material: Sticker Mobil Outdoor 

Jumlah: 1 Mobil 



 

11. Packaging 

Dengan fitur utama yang diunggulkan oleh “SAÚDE Juicery” adalah 

tampilan kemasan, maka fitur kemasan ini yang paling ditonjolkan. 

Dengan cara menggunakan warna yang menonjol dan tampilan 

packaging yang baru, maka konsumen akan tertarik untuk mencoba dan 

membeli produk tersebut. Dengan menggunakan tabel nutrisi atau 

nutrition facts, kemasan produk “SAÚDE Juicery” dapat mengedukasi 

calon konsumen tentang apa yang konsumen konsumsi. 

• Botol Fisik 

Jenis botol: Botol PET KL 

Ukuran: 250 ml 

Jumlah: 200 buah 

• Label Sticker 

Jumlah: 200 lembar 

Bahan: Stiker Vinyl Susu 

 

12. Kulkas 

Pada media POP (Point of Purchase) yaitu kulkas, akan ditempel 

dengan sticker yang mencerminkan image brand “SAÚDE Juicery” 

sehingga menarik perhatian konsumen pada saat di-display ketika 

mengikuti bazaar. 

 

13. Voucher 

Pada jumlah pembelian tertentu, voucher ini akan diberikan kepada 

konsumen pada saat bazaar untuk mendapatkan diskon untuk pembelian 

selanjutnya pada website “SAÚDE Juicery”. 

Ukuran: 17 cm x 7 cm 

Material: Art Paper 150gsm 

Jumlah: 300 

 

14. Merchandise 

Pemberian merchandise bertujuan untuk mendorong konsumen 

untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Ada 3 jenis merchandise yang 



akan diberikan yaitu: handuk, pedometer dan tumbler (botol minum). 3 hal 

ini akan digunakan konsumen dalam kesehariannya untuk membenahi 

kebiasaan hidup sehatnya. Merchandise ini akan diberikan setelah target 

market mengikuti kegiatan atau ketentuan yang ditentukan oleh pihak 

SAÚDE Juicery, merchandise ini akan diberikan kepada konsumen. Hal 

ini untuk mengapresiasi loyalitas konsumen. (sebagai reward kepada 

konsumen). 

• Handuk 

Material: Handuk Lokal 

Jumlah: 20 buah 

• Pedometer 

Jumlah: 20 buah 

• Tumbler 

Jumlah: 20 buah 

3.2.6 Program Media  

 Untuk pemilihan program media “SAÚDE Juicery”, Channel dalam tahapan 

komunikasi berfungsi antara lain: 

1. Awareness: Membangun Awareness kepada konsumen mengenai suatu 

produk atau jasa yang ditawarkan. 

2. Evaluation: Membantu konsumen mengevaluasi Value Proposition yang 

ditawarkan. 

3. Purchase: Memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli. 

4. Delivery: Menyampaikan Value Proposition (dalam wujud barang atau 

jasa, bahkan suatu pengalaman) kepada konsumen 

5. After Sales: Menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli 

(Afer Sales Services) 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel Pemilihan Media “SAÚDE Juicery” bulan Juli sampai Desember 2018 

No Media Waktu Touchpoints Channel 

Phases 

1 Graphic 

Standard 

Manual 

Juli 2018 – 

selama bisnis 

berjalan 

Bagian internal 

perusahaan 

Evaluation, 

Delivery 

2 Sosial Media 

(Instagram) – 

Post 

1-2 posts dalam 

seminggu, Juli 

2018 – selama 

bisnis berjalan 

Instagram: 

@saudejuicery 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, 

After Sales 

3 Sosial Media 

(Instagram) – 

Advertisement  

2-3 minggu 

sekali, Juli 2018 

– selama bisnis 

berjalan 

Instagram: 

@saudejuicery 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, 

After Sales 

4 Web Banner 4 minggu sekali, 

Juli 2018 – 

selama bisnis 

berjalan 

Spotify, Website 

banner, dll 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase. 

5 Website Minggu ke 3 

bulan Juli 2018 – 

selama bisnis 

berjalan 

Situs website 

www.saudejuicery.com 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, 

Delivery 

6 Line@ 

Account 

Juli 2018 – 

selama bisnis 

berjalan 

Line@ Account 

“SAÚDE Juicery” 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, 

Delivery, 

After Sales 

7 Voucher Minggu pertama 

bulan Agustus 

dan Minggu 

pertama bulan 

Ketika melakukan 

pembelian pada 

jumlah tertentu pada 

pop up booth “SAÚDE 

Awareness, 

Delivery, 

After Sales 



Desember Juicery” 

8 Nama Dada Minggu pertama 

bulan Agustus 

dan Minggu 

pertama bulan 

Desember – 

selama bazaar 

Pop Up Booth pada 

bazaar seperti Basha 

Market atau Kepo 

Market, dll 

Awareness, 

Delivery 

9 Apron Minggu pertama 

bulan Agustus 

dan Minggu 

pertama bulan 

Desember – 

selama bazaar 

Pop Up Booth pada 

bazaar seperti Basha 

Market atau Kepo 

Market, dll 

Awareness, 

Delivery 

10 Mobil 

Perusahaan 

Juli 2018 – 

selama bisnis 

berjalan 

Untuk mengirimkan 

barang atau pesanan 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, 

Delivery 

11 Merchandise September 2018 

– selama bisnis 

berjalan 

Setelah target market 

mengikuti kegiatan 

atau ketentuan yang 

ditentukan oleh pihak 

“SAÚDE Juicery”. 

(sebagai reward 

kepada konsumen) 

Awareness, 

Delivery, 

After Sales 

12 Pop Up Booth Minggu pertama 

bulan Agustus 

dan Minggu 

pertama bulan 

Desember 

Pop Up Booth pada 

bazaar seperti Basha 

Market atau Kepo 

Market, dll 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, 

Delivery, 



13 Brosur Bazaar Minggu pertama 

bulan Agustus 

dan Minggu 

pertama bulan 

Desember 

Disebarkan pada saat 

mengadakan Pop Up 

Booth pada bazaar 

seperti BASHA Market 

atau Kepo Market, dll 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase. 

14 Packaging Juli 2018 – 

selama bisnis 

berjalan 

Pada pop up booth, 

pada Point of 

Purchase, setelah 

pembelian produk 

Awareness, 

Evaluation, 

Delivery, 

After Sales 

15 Kulkas 

Display 

Juli 2018 – 

Desember 2018 

(setiap 

mengadakan pop 

up booth) 

Pop Up Booth pada 

bazaar seperti BASHA 

Market atau Kepo 

Market, dll 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, 

Delivery. 

Tabel 3.1 Pemilihan Media “SAÚDE Juicery” 


