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Bab III Metode Pengembangan 

3.1. Model Pengembangan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, strategi perancangan 

yang tepat dan sesuai untuk FOREMOST adalah melakukan kampanye Brand 

secara komersial dengan metode AISAS (Attention, Interest, Search, Action dan 

Share) sehingga dapat menarik perhatian (attention), menimbulkan rasa tertarik 

(interest), dan dilanjutkan dengan pencarian informasi lebih (search) yang 

akhirnya mengarah ke pengambilan tindakan (action) dan melakukan 

review(share) yang didukung dengan berbagai media promosi yang terencana 

dan tersampaikan dengan baik pada pasar yang diincar FOREMOST. 

Merancang strategi Brand kampanye digital dengan tema “Design thinking 

for Business” untuk FOREMOST beserta media promosinya dengan tujuan 

menyampaikan pesan yang baik dan jelas, serta melakukan penetrasi pasar 

mulai dari start-upsampai dengan corporate-level Brand dengan jangkauan umur 

23-35 tahun yang melakukan diversifikasi atau menambah lini produk baru 

kepada market sekaligus meningkatkan awareness Brand FOREMOST kepada 

masyarakat. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, solusi komunikasi visual yang 

akan digunakan untuk menyampaikan pesan dan menjawab masalah yang ada 

dari kampanye Brand FOREMOST adalah merancang kampanye Brand secara 

digital yang menggunakan teori integrated marketing communication sebagai 

salah satu bentuk komunikasi terhadap target market FOREMOST. Kampanye 

yang akan dilakukan bersifat berkesinambungan dalam kurun waktu tidak lebih 

dari satu tahun, yang didukung dalam berbagai bentuk media promosi. 

Media promosi yang akan digunakan termasuk dalam lingkup media ATL 

(Above The Line), BTL (Below The Line), dan TTL (Through The Line) yang 

diharapkan dapat membantu memperkenalkan cara kerja Branding FOREMOST 

yang menggunakan design thinking kepada masyarakat luas dan dapat menarik 

minat dari para pelaku start-up dan corporate level Brand(Shimp A., Andrews C., 

2013). Kampanye ini memiliki tema besar (big central idea) yaitu “Design 

Thinking For Business” yang didukung dengan penggunaaan hashtag 
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#JANGANASALJUAL, dengan harapan dapat membantu memberikan gambaran 

terhadap start-upakan ide bisnis dan corporate level Brand yang ingin melakukan 

diversifikasi produk baru. 

Kelebihan dari FOREMOST sendiri adalah step-by-step process oriented 

yang jelas, transparan dan terbuka baik dalam hal berbagi ilmu tentang design 

thinking dan Branding. 

Berdasarkan proposisi nilai yang ditawarkan oleh FOREMOST, maka Brand 

attributes atau keywords yang akan disampaikan adalah process oriented, simple 

dan transparan. 

3.2.1. Konsep Gaya Desain. 

Suatu kampanye haruslah memiliki sebuah ciri khas tersendiri untuk 

menggambarkan pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat 

dan haruslah dalam 1 suara yang sama (Shimp A. Andrews C., 2013:12). 

Konsep gaya design yang dipilih untuk kampanye Brand FOREMOST adalah 

Swiss style yang dikenal dengan kebersihan, minimalis dan keterbacaannya, 

sehingga cocok untuk menyampaikan pesan secara langsung dan jelas. 

Simplicity sendiri merupakan gaya desain yang membuat segala hal menjadi 

lebih sederhana dengan membuang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan dan 

fokus pada titik pesan yang ingin disampaikan sehingga tetap bermakna (Ive, J. 

2012).  

 

 

Gambar 3.1. Contoh konsep gaya desain modern swiss style 

Sumber:Pinterest 
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Ciri-ciri konsep gaya design modern swiss style adalah mengedepankan 

simplicity yang didukung dengan penggunaan tipe font sans serif, negative 

space, dan gabungan antara tipografi dengan fotografi yang sebagai komunikasi 

visualnya (Cahill, P. 2016) yang nantinya akan didukung dengan penggunaan 

warna gelap sehingga membentuk kesan serius, dipadukan dengan kontrasnya 

warna cerah yang dapat membantu menarik perhatian para target market yang 

juga merupakan salah satu ciri khas swiss style itu sendiri. Fotografi yang 

digunakan mengarah pada perpaduan antara foto yang lebih mengarah kepada 

digital imaging dan composing, agar dapat membantu menonjolkan kesan 

modern dari swiss style itu sendiri. 

 

3.2.1.1 Konsep Tipografi 

Jenis tipografi yang akan digunakan dalam kampanye Brand FOREMOST 

adalah sans serif dengan typeface family San FransiscoHeavycocok sebagai 

header dikarenakan memiliki ketebalan cukup pekat sehingga dapat memberikan 

kesan serius dan jelas dalam penyampaian pesan secara singkat, Weight 

medium untuk sub header dan weight regular untuk body text. Penggunaan 

typeface ini sangatlah sesuai dengan konsep gaya desain modern swiss style 

yang mengedepankan simplicity, dan cleanesssehingga dapat memperkuat 

pesan yang ingin disampaikan dalam kampanye FOREMOST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tipografi Sans Fransisco 

Sumber: Google Fonts 
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3.2.1.2 Konsep Warna 

Warna merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam design.Warna 

memiliki dampak sangat besar dan dapat mempengaruhi reaksi seseorang baik 

secara insting dan psikologis yang nantinya dapat digunakan untuk memprediksi 

perilaku konsumen (Aslam, M. 2014). Warna membantu meningkatkan ingatan, 

memori dan dapat membantu menambah perhatian target market 

(Wichmann,et,al., 2015). Dalam pemilihan warna terdapat berbagai cara di dalam 

color wheel seperti monochromatic, analogus, complimentary dan triad. 

Penggunaan warna yang akan digunakan oleh dalam kampanye Brand 

FOREMOST bersifat complimentarydan analogus, agar dapat meningkatkan 

kontras antara warna gelap dengan warna terang. 

Gambar 3.3 Teori color wheel 

Sumber: Google 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Media komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi dan 

pesan kepada target market FOREMOST adalah sebagai berikut: 

1. Media Sosial 

Media sosial yang terpilih untuk menjadi media promosi utama terhadap target 

audience FOREMOST adalah Instagram. Menurut data dari Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia sekitar 143 juta orang telah terhubung 

dengan jaringan internet pada tahun 2017, dan menurut Instagram, di 

Indonesia terdapat 700 juta pengguna aktif setiap bulannya yang membuat 

Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar di dunia.  Oleh sebab itu, 



 

 

 38 

penggunaan media sosial khususnya Instagram dalam kampanye Brand 

FOREMOST sangatlah efektif.  

Fungsi Instagram sebagai salah satu media promosi dan komunikasi secara 

online adalah untuk mempromosikan kampanye Brand FOREMOST 

#JANGANASALJUAL, sekaligus meningkatkan Brand awareness kepada 

masyarakat khususnya target market FOREMOST. Perancangan feeds, dan 

meng-upload konten yang menarik dan relevan mengenai design thinking for 

business terutama masalah tentang start-up, mengadakan sesi tanya jawab. 

2. Web Banner (Ads) 

Web banner merupakan bentuk iklan dengan ukuran tertentu yang ditampilkan 

pada media online khususnya website dan mengandung link yang akan 

menuntun user ke halaman website yang diinginkan. 

3. Merchandise 

Merchandise dirancang sebagai salah satu media promosi yang akan 

membuat para target audience dan market kembali lagi sehingga dapat 

meningkatkan loyalitas terhadap Brand.  

Merchandise yang berupa baju, packaging (totebag) dan sticker ini nantinya 

akan dibagikan gratis dalam jumlah terbatas kepada audience dengan syarat 

dan ketentuan yang berlaku selama proses kampanye berlangsung. 

4. Poster 

Poster adalah salah satu bentuk penyampaian pesan secara visual yang 

terdiri dari gambar dan konten yang singkat, padat dan jelas. Penerapan 

poster yang didesain secara menarik akan dipasang di tempat tempat yang 

ramai dan dapat menjadi penguat awareness terhadap target market. 

5. Email subscription 

Email subscription digunakan untuk menarik perhatian masyarakat untuk tetap 

stay up to date tentang kampanye #JANGANASALJUAL dna Brand 

FOREMOST. Penerapan email subscription ini akan terletak di website 

FOREMOST, dengan mengisi form data yang singkat agar mendapat kabar 

tentang update yang akan dilakukan kedepannya. 
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6. Website  

Website identik dengan www yang merupakan singkatan dari world wide web. 

Web adalah sebuah system dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, 

suara, dan lain-lain ditampilkan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses 

oleh perangkat lunak yang disebut browser. Penggunaan e-commerce yang 

salah satunya berupa website mengalami peningkatan tinggi di bidang volume 

penjualan dan promosi produk-produk industry. 

Fungsi website dalam kampanye #JANGANASALJUAL adalah sebagai pusat 

landing pagedari media promosi lainnya, serta sebagai wadah untuk 

memperkenalkan Brand FOREMOST secara lebih dalam dan detail kepada 

target market. 

7. Flyers 

Flyer adalah salah satu media promosi yang praktis dikarenakan hanya 

berupa 1 lembar dan cocok untuk menampilkan informasi yang singkat namun 

padat.Flyer dikategorikan sebagai media lini bawah (BTL) yang digunakan 

untuk menarik perhatian public terhadap sebuah acara, pelayanan, produk 

ataupun ide dan dicetak dalam jumlah banyak agar mudah menjangkau 

banyak orang. 

Fungsi flyer dalam kampanye ini adalah sebagai pemicu awal menarik minat 

target market terhadap kampanye yang dilakukan dan diharapkan dapat 

dilanjutkan mengenal FOREMOST melalui link website yang nantinya akan 

dicantumkan. 

8. Video 

Video adalah salah bentuk media promosi secara audio visual, berfungsi 

untuk meningkatkan dan menunjang kegiatan promosi dan informasi agar 

dapat tersampaikan dengan baik. Peran video dalam kampanye ini adalah 

agar dapat membantu dan memudahkan para target market untuk memahami 

tujuan dari kampanye #JANGANASALJUAL, serta menarik perhatian 

audience terhadap jasa yang ditawarkan, dan dapat meningkatkan jumlah 

kunjungan ke website. 
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3.2.3 Program Media 

Dalam perancangan media promosi kampanye “Design thinking for 

Business” dibutuhkan beberapa persiapan agar dapat berjalan dengan lancar. 

Oleh karena itu media promosi yang dipilih sudah disesuaikan dengan target 

market FOREMOST. Berikut adalah tabel dari timeline kegiatan beserta detail 

dari kampanye yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu dari bulan April 2018 

hingga Oktober 2018. 

No. Media Waktu Touch Points Channel Phases 

1 Media Sosial April 2018 Instagram  Membangun awareness 

awal akan Brand dan 

menjadi tempat untuk 

menjaga hubungan 

dengan customer. 

Menjadi tempat evaluasi 

terhadap portofolio. 

2 Web Banner Mei – Oktober 

2018 

Website Ads Membangun awareness 

mengenai campaign dan 

jasa yang ditawarkan. 

3 Merchandise Juli-Oktober Baju, Packaging, 

Sticker 

Membantu sebagai bentuk 

delivery dari Brand 

FOREMOST. 

Memberikan awareness 

Brand kepada konsumen 

4 Poster Juli – Oktober 

2018 

Startup 

Community, 

Pakuwon Mall, 

Ciputra World, 

Tunjungan Plaza, 

G-walk, East 

Coast. 

Membangun awareness 

mengenai campaign dan 

Brand. 
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5 Email 

subscription 

Juli – Oktober 

2018 

Website & Mail 

chimp 

Membangun awareness, 

delivery dan bentuk 

aftersales. 

6 Website April – Oktober 

2018 

Internet Menjadi after sales dan 

purchase point dari 

seluruh media promosi 

yang dilakukan. 

7 Flyers Agustus – 

Oktober 2018 

Event Pameran Membangun awareness 

akan Brand. 

8 Video Mei – Oktober 

2018 

E-Banners, 

Website Ads, 

Instagram, Event 

Menjadi delivery point dan 

membangun awareness 

kampanye dan Brand. 

 

Tabel 3.1. Pemilihan Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Detail anggaran belanja desain yang dikeluarkan oleh FOREMOST untuk 

media promosi kampanye adalah sebagai berikut: 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Poster (A2) Biaya Cetak 5 20.000 100.000 

 Flyers (A5) Biaya Cetak 500 pcs 1.600 200.000 

 Kartu Nama 

(2 sisi + 

laminasi) 

Biaya Cetak 1 box 50.000 50.000 

 Sticker Biaya Cetak 2 A3+ 8.000 16.000 

 Tote Bag Biaya Cetak 12 50.000 600.000 

 Baju Biaya Cetak 12 50.000 600.000 

2 Web banner Biaya Operasional 5 bulan 100.000 500.000 
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 Website Biaya Operasional 12 bulan 300.000 3.600.000 

3 Social Media 

Management 

Biaya Operasional 1  

account 

300.000 300.000 

4 Asset Foto  Biaya Eksekusi 

Desain 

3 bulan 500.000 1.500.000 

 Video Take Biaya Ekseuksi 

Desain  

2 Video         500.000 1.000.000 

 Email 

subscription 

Biaya Operasional 3 bulan 100.000 300.000 

Total 8.166.000 

 

Tabel 3.2. Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk (prototype) dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

dapat digunakan dalam menetapkan tingkat keberhasilan kampanye Brand 

FOREMOST dan agar seluruh tujuan serta pesan dapat tersampaikan dengan 

jelas dan baik kepada target market dan audience FOREMOST dalam kampanye 

ini. Tingkat keberhasilan suatu digital Brand kampanye dapat dilihat melalui 

pageviews yang telah didapatkan, dalam hal ini meliputi social media dan web 

yang menjadi landing platform media promosi kampanye Brand FOREMOST 

(Kawasaki G. 2014). Terdapat 5 bagian dalam uji coba produk ini, yaitu:  

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

Berdasarkan konsep dan media promosi yang telah dipilih, berikut adalah 

hasil desain uji coba untuk kampanye Brand FOREMOST dalam rupa mock-up.  

1. Logo Campaign 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Logo Kampanye 
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2. Color Pallete 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Color Pallete 

 

3. Media Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Feed Media Sosial  
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4. Email subscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Email subscription 

5. Website 
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Gambar 3.8. Website 
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6. Merchandise 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Sticker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Baju 

 

Gambar 3.11. Tote Bag 
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7. Poster 

 

Gambar 3.12. Desain Poster 

 
 

8. Media pendukung kampanye Brand FOREMOST 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Desain Kartu Nama 
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9. Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Naskah Video 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan subjek uji coba yang harus memiliki 

kualifikasi di bidang tersebut (Sugiyono, 2003).Maka dalam laporan perancangan 

ini, peneliti memilih subjek uji coba yang berkaitan dengan industri kreatif 

terutama di jasa Branding. Uji coba ini akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 

evaluasi dari para ahli, serta uji coba terhadap kelompok dalam skala kecil. 

Berikut adalah rician batasan yang ditargetkan: 

1. Evaluasi Ahli 

Evaluasi ahli termasuk dalam metodologi peneilitan kualitatif, yaitu 

dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa expert user yang 

telah berpengalaman di bidang Branding dan di bidang marketing 

(terutama startup bisnis), diantaranya sebagai berikut: 

- Marvin Ade 

Merupakan founder dari Maru Design yang terletak di Surabaya.Maru 

Design merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri 

kreatif, terutama Branding dengan klien mulai dari start-updan 

corporate level. 

- Nicolas Hendrawan 

Merupakan founder dari Grafik Industrieyang terletak di 

Surabaya.Grafik Industrie merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang industri kreatif, terutama Branding dengan klien mulai dari 

start-updan corporate level. 

- Merlianny Effendi 

Merupakan founder dari M.E Social Media & Marketing Services & 

Marketing Services, Get Set Go, dann Sack of Dreams yang 

berdomisili di Surabaya.M.E merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa dalam industri kreatif dan marketing dengan 

pengalaman kerja skala nasional sampai dengan multi nasional. 

- Ari Kurniawan 

Merupakan art director dari Butawarna Cooperative yang berdomisili 

di Surabaya. Butawarna bergerak dibidang industri kreatif, terutama 

graphic design. Bapak Ari juga pernah berprofesi sebagai editorial 

designer dari Sunday Market. 
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- Mike Anggrawinata 

Merupakan project officer dari kreavi yang berdomisili di 

Jakarta.Kreavi merupakan wadah bagi desainer di Indonesia untuk 

mengibarkan karya mereka sehingga dapat ditemukan oleh 

masyarakat. 

 

2. Focus Group Discussion 

Uji coba tahap kedua dilakukan terhadap kelompok kecil melalui diskusi 

bersama, yaitu kepada beberapa sasaran pengguna jasa Branding, 

pelaku start-up dan orang yang berkeinginan melakukan start-up dengan 

jarak usia 23-35 tahun  

3.3.3. Jenis Data 

Uji coba produk ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian, dengan menunjukkan hasil desain uji coba 

yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari para subjek uji coba, dan 

sekaligus sebagai data kajian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengkaji kekurangan yang ada agar dapat ditingkatkan lagi. Jika mayoritas 

memberikan hasil respon yang kurang baik, maka desain uji coba akan direvisi 

dengan kesimpulan yang didapat dari masing-masing tanggapan dan sebaliknya 

jika respon kebanyakan positif, maka desain uji coba akan dilanjutkan sebagai 

desain final. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan ini adalah 

melalui metode penggalian data primer dan sekunder. Data primer merupakan 

data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (kualitatif) , sedangkan 

data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada 

sebelumnya. Data primer yang dimaksud peneliti meliputi pendapat dan review 

yang didapat dari wawancara ke beberapa expert, extreme user dan FGD.Data 

sekunder yang digunakan dalam perancangan ini diambil menggunakan studi 

literature dari berbagai sumber buku. 
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NO TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN  

 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Review desain untuk kampanye 

Brand dan media promosi 

FOREMOST 

Insight tren desain thinking 

Test hasil engagement 

  Extreme user Persepsi terhadap prototype 

kampanye Brand dan media promosi 

FOREMOST, 

Test hasil engagement 

 

                          Focus Group 

                         Discussion 

Persepsi terhadap prototype 

kampanye Brand dan media promosi 

FOREMOST,  

Test hasil engagement 

 

 

Tabel 3.3. Instrumen pengumpulan data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


