
 

 

 35 

Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Untuk dapat menjangkau konsumen baik dari dalam pulau maupun  luar 

pulau,transaksi yang digunakan oleh PT Dwi Usaha Abadi adalah transaksi B2B 

karena PT Dwi Usaha Abadi merupakan perusahaan dengan skala besar serta 

kuantitas banyak, sehingga pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan 

B2B. Dengan adanya pendekatan B2B, PT Dwi Usaha Abadi dapat menjangkau 

secara langsung konsumen secara personal. 

Karena pendekatan PT Dwi Usaha Abadi adalah transaksi B2B, maka  promosi 

yang paling tepat untuk PT Dwi Usaha Abadi dilakukan melalui direct marketing, 

public relation, ataupun personal selling karena berhubungan langsung dengan 

target market. Pemilihan media yang sesuai dalam promosi, tentu akan berguna 

untuk menjangkau konsumen PT Dwi Usaha Abadi.  

PT Dwi Usaha Abadi banyak mendapat klien dari luar pulau, oleh karena itu 

penggunaan media promosi company profile  sebagai pendukung IMC akan cocok 

untuk PT Dwi Usaha Abadi. Dengan adanya company profile informasi dapat 

tersampaikan dengan jelas, mulai dari visi dan misi serta informasi lainnya. Dalam 

hal ini, company profile PT Dwi Usaha Abadi berupa katalog, buku company 

profile, dan power point untuk presentasi. Selain itu penggunakan media promosi 

audio visual berupa video sebagai pendukung IMC juga akan cocok. Dengan 

adanya media audio visual berupa video, dapat mendukung penyampaian brand 

PT Dwi Usaha Abadi secara jelas. Media promosi lain berupa brosur, video , 

ataupun word of mouth.  

Untuk itu solusi dari rumusan masalah diatas adalah merancang company profile 

beserta media promosi yang tepat untuk PT Dwi Usaha Abadi yang sesuai bagi 

para sales sehingga dapat dipercaya secara profesional dan dapat tersampaikan 

dengan jelas. 
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3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Tampilan visual mempengaruhi cara orang memandang bagaimana kelas dari 

suatu perusahaan. Tampilan visual mempengaruhi citra perusahaan. PT Dwi 

Usaha Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang aluminium, sehingga PT 

Dwi Usaha Abadi berhadapan dengan klien-klien professional dengan skala bisnis 

yang cukup besar. Dalam penyampaian informasi lewat company profile maupun 

media sosial lainnya, di butuhkan penyampaian informasi yang jelas dan rapi agar 

memudahkan klien untuk cepat memahami pesan. Selain itu PT Dwi Usaha Abadi 

ingin agar perusahaannya dapat dipercaya dan terlihat serius.  

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa PT Dwi Usaha Abadi membutuhkan visual 

yang professional dan serius yang cocok untuk orang dewasa di bidang berbisnis, 

serta media untuk mempromosikan produk.  

Agar dapat mengkomunikasikan ke target market pebisnis orang dewasa secara 

jelas dan menjangkau klien lainnya, dibutuhkan media promosi yang informatif. 

Media promosi ini meliputi audio visual berupa video, brosur, katalog produk, 

presentasi, sales uniforn and identity dan iklan di koran.  Penggunaan media 

promosi tersebut cocok dengan PT Dwi Usaha Abadi karena promosi yang 

dilakukan PT Dwi Usaha Abadi melalui metode B2B, yaitu dengan direct marketing 

kepada calon klien.  

Tujuan dari dibuatnya brosur adalah untuk membangun awareness kepada 

konsumen mengenai perusahaan PT Dwi Usaha Abadi. Tujuan dibuatnya video 

adalah menyampaikan value proposition kepada konsumen. Video dibuat untuk 

membantu dalam menyampaikan informasi secara visual agar lebih jelas dan 

mempersingkat waktu atau membantu dalam presentasi. 

(1) Brand verbal atau Unique Selling Proposition dari PT Dwi Usaha Abadi adalah 

PT Dwi Usaha Abadi adalah perusahaan spesialis fasad aluminium yang 

berbasis di Surabaya dan sudah berdiri sejak tahun 2003, PT Dwi Usaha 

Abadi dididirikan oleh seseorang yang berpengalaman di bidang fasad 

aluminium selama 9 tahun sehingga menguasai material-material 

penggunaan bahan fasad gedung.  

Pemilihan bahan, proses pemasangan, dan keakuratan menjadi dasar yang 

sangat kami perhatikan. Karena penggunaan material tidak main- main, kita 
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bersedia memberikan masukkan mengenai material yang digunakan untuk 

hasil yang optimal.  

PT Dwi Usaha Abadi mengutamakan hasil pekerjaan untuk kepuasan 

pelanggan, maka dari itu kami akan selalu berusaha mengutamakan  

keinginan pelanggan dan memberikan yang terbaik untuk dapat diandalkan. 

Kualitas produk dan keakuratan menjadi tanggung jawab besar kami yang 

dapat dipercaya. 

(2) Brand attributes dari PT Dwi Usaha Abadi adalah professional, accurancy, 

trustworthy, promising, skillful, qualities, best result, dan customer satisfaction. 

Brand attributes akan dikembangkan menjadi brandline atau tagline brand: 

“Penguasaan material dan aplikasinya untuk kepuasan pelanggan”. 

3.2.1. Konsep Gaya Desain. 

Konsep gaya desain yang dibuat harus sesuai dengan citra perusahaan yang 

dimiliki PT Dwi Usaha Abadi yang bergerak di bidang façade aluminium dengan 

menekankan profesionalitas. Dalam jurnal ‘Perancangan Company Profile PT. 

Jaya Abadi Mulia’ oleh Wahyudin Aji Yulianto, disimpulkan bahwa untuk 

menampilkan visual yang professional diperlukan gaya yang minimalis, 

sederhana, dan tidak terlalu berlebihan dalam penggunaan warna serta ilustrasi. 

Oleh karena itu gaya desain yang digunakan untuk perancangan kampanye PT 

Dwi Usaha Abadi adalah gaya new typhography yang merupakan bagian dari 

modern style yang memiliki kesan professional, serius, dan simple.  New 

typhography di kembangkan di Eropa selama tahun 1920-an sampai 1930-an. 

New typhography menggabungkan unsur- unsur karya dan tulisan William Morris 

dan ditambah dengan aspek gerakan modern lainnya seperti constructuvism dan 

de Stijil. Tokoh- tokoh dari gerakan ini adalah El Lissitzky, Laszlo Moholynagy, dan 

Jan Tschichold. Lissitzky menolak bentuk dekorasi dan memperjuangkan layout 

yang dinamis asimetris serta menampilan bentuk geometris dan typeface sans 

serif. Selain itu new typography menggunakan warna- warna primer. New 

typhography menekankan desain untuk perusahaan seperti bisnis katalog dan 

advertising products yang sederhana, polos, bersih, penggunaan fotografi dan 

tipografi sebagai visual,  menggunakan font sans serif (Helvetica), geometris, 

penggunaan foto daripada gambar, penggunaan bidang persegi horizontal 
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maupun vertikal, dan tata letak struktur polos. Sehingga dapat dikatakan gaya new 

typhography sangat cocok dengan aspek komponen visual PT Dwi Usaha Abadi 

(Heller, 2000). 

Sebagai perusahaan yang sudah berdiri sejak lama dan terpercaya, PT Dwi Usaha 

Abadi ingin menampilkan kesan perusahaan yang professional, terlihat serius, dan 

modern. Dari uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur garis horizontal, 

vertikal, bidang persegi, polos, bersih, simple, penggunaan warna tidak berlebihan, 

dan  penggunaan foto dan tulisan akan menjadi ciri visual yang akan melekat pada 

brand PT Dwi Usaha Abadi.  

 

Gambar 3.2.1 Konsep Gaya Desain 

Sumber: buku Graphic Style from Victorian to Digital 

 

3.2.1.1 Konsep Layout 

Layout adalah tata letak elemen desain dalam sebuah bidang. Guna layout yaitu 

untuk mempermudah dalam membaca serta agar tertata dengan rapi serta 

terstruktur serta untuk mendukung konsep (Rustan, 2009). Jadi layout merupakan 

dasar dalam membuat desain. Layout terdiri atas teks, gambar, maupun table. 

Prinsip dari layout adalah keseimbangan, irama, kesatuan, dan pusat perhatian. 

Dalam layput, hal yang perlu diperhatikan adalah penataan garis, bidang, bentuk, 

warna, gambar, text, dan lain- lain. Layout memiliki berbagai macam jenis, yaitu: 
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1. Mondrian adalah jenis desain layout asimetris, menggunakan warna dasar, 

serta penempatan unsur gambar pada bidang kotak.  

2. Circus adalah penataan yang tidak beraturan pada gambar dan tulisan. 

3. Multiple adalah bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi 

menjadi beberapa tema visual dengan bentuk yang sama.  

4. Sihlouette adalah tata letak tulisan yang mengikuti alur bentuk gambar. 

5. Big Type adalah jenis tata letak yang menggunakan huruf besar sebagai 

unsur utama dan gambar sebagai unsur pendukung.  

6. Aplhabet Inspired adalah tata letak huruf ataupun angka yang membentuk 

suatu kata dan diimprovisasikan sehingga terbentuk narasi. 

Sesuai dengan gaya desain new typography yang menjadi dasar visual PT Dwi 

Usaha Abadi, dapat disimpulkan bahwa jenis layout Mondrian adalah pilihan tepat. 

New typography yang mengacu pada desain layout yang dinamis asimetris, 

menggunakan warna primer, dan penggunaan bidang kotak sesuai dengan 

karakteristik jenis layout Mondrian. Layout Mondrian mengacu pada bentuk kotak, 

vertikal,dan horizontal dimana masing- masing bidangnya sejajar dengan bidang 

penyajian serta memuat gambar. Bentuk layout yang kotak, vertikal, dan horizontal 

menampilkan kesan yang terlihat professional sehingga akan cocok dengan PT 

Dwi Usaha Abadi.  

 

Gambar 3.2.2 Layout Mondrian 

Sumber: pinterest.com, diakses 2 Maret 2018 
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Gambar 3.2.3 Layout Asimetris 

Sumber: serif.com, diakses 2 Maret 2018 

 

3.2.1.2 Konsep Ilustrasi 

Ilustrasi adalah suatu gambar yang memiliki fungsi untuk memperjelas suatu 

pengertian sehingga memudahkan untuk memahami sesuatu. Ilustrasi yang akan 

digunakan oleh PT Dwi Usaha Abadi berupa foto- foto aktivitas pemasangan 

aluminium, foto- foto hasil project di Surabaya, dan foto produk. Dengan adanya 

ilustrasi tersebut, calon klien PT Dwi Usaha Abadi dapat mengetahui jenis- jenis 

material secara jelas sehingga tidak terjadi kesalah pahaman. Selain itu, ilustrasi 

foto project dan aktivitas pemasangan dapat memperjelas pengerjaan sehingga 

klien dapat lebih yakin akan kinerja PT Dwi Usaha Abadi. Dengan adanya Ilustrasi, 

tampilan visual untuk company profile maupun brosur dapat terlihat lebih menarik 

dan membantu dalam penyampaian informasi.  

3.2.1.3 Konsep Tipografi 

Tipografi adalah seni memilih dan menata huruf untuk mrnciptakan kesan tertentu. 

Tipografi bukan hanya pelengkap suatu statement visual melainkan juga sebagai  

sajian utama komunikasi grafis yang berbentuk buku, kalalog, maupun brosur.  

Dalam hal ini pemilihan huruf menentukan keberhasilan suatu bentuk komunikasi 

grafis. Agar pemilihan font tepat dan sesuai kriteria, harus mempertimbangkan hal 

sebagai berikut (Sihombing, 2001): 

1. Clearity, yaitu kemampuan huruf untuk dapat dibaca dan dimengerti. 

2. Readibility, yaitu tingkat keterbacaan dari huruf tersebut. 
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3. Legibility, kualitas pada huruf untuk dapat terbaca. 

4. Visibility, kemampuan huruf untuk dibaca dalam jarak tertentu. 

Klasifikasi huruf berdasarkan sejarah dan bentuknya: 

- Blackletter 

- Venetian 

- Old Style 

- Transitional 

- Modern 

- Slab serif 

- Script 

- Sans Serif 

- Script 

- Decoratif 

Dalam jurnal ‘Perancangan Company Profile PT. Jaya Abadi Mulia’ oleh Wahyudin 

Aji Yulianto, disimpulkan bahwa dalam pembuatan company profile, huruf yang 

dipilih harus memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dan tidak terlalu banyak 

variasi. Dan seperti yang dijelaskan pada sub bab 3.2.1.1, new typography 

menggunakan font-type sans serif karena keterbacaannya yang jelas serta 

karakternya yang simple.  

Oleh karena itu, pada perancangan kampanye brand PT Dwi Usaha Abadi 

digunakan typeface jenis sans serif untuk bodytext atau content, yaitu Gotham 

karena karakter typeface yang simple, bersih,  dan mudah untuk dibaca.  

Gambar 3.2.4 Gotham Typeface 

Sumber: cufonfonts.com, diakses 14 Maret 2018 
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3.2.1.4 Konsep Palet Warna   

Dalam merancang company profile, pemilihan warna menjadi bahan yang harus 

dipertimbangkan untuk memperkuat konsep dan menyampaikan pesan dengan 

jelas. Warna mampu mempengaruhi emosi serta menimbulkan efek- efek tertentu. 

Dengan warna, seseorang dapat mengetahui citra dari perusahaan. Pemilihan 

warna harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan dalam pemilihan warna 

harus mempertimbangkan keselarasannya pada background terang maupun 

gelap. Sesuai dengan karakteristik new photograph style, penggunaan warna 

menggunakan warna primer sehingga PT Dwi Usaha Abadi menggunakan warna 

merah, putih, hitam, dan abu- abu sebagai dasar. PT Dwi Usaha Abadi 

memanfaatkan psikologi warna untuk menciptakan citra perusahaan yang dimiliki. 

Berdasarkan psikologi warna, berikut adalah penjelasannya (Swasty, 2010): 

Warna merah  : Berani dan tegas. Seperti Motto dari PT Dwi Usaha abadi 

yang berani menjamin akan hasil pekerjaan yang bagus. 

Warna putih  : Kepercayaan dan jujur. PT Dwi Usaha mengutamakan 

kepuasan pelanggan sehingga dapat dipercaya.  

Warna hitam  : Elit, elegan, kuat, dan teguh.  

Warna abu- abu : Keseriusan, kemandirian, dan tanggung jawab. Seperti 

kualitas utama PT Dwi Usaha Abadi yang serius dan mengedepankan tanggung 

jawab. 

Gambar 3.2.5 Palet Warna 

Sumber: Data Internal Perusahaan 
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3.2.2     Konsep Pemilihan Media. 

Berikut adalah pemilihan media promosi yang akan digunakan untuk 

memperkenalkan PT Dwi Usaha. 

a. Company Profile 

Metode promosi ini akan dijalankan mulai bulan Mei 2018 berupa sistem direct 

marketing ke klien B2B yang berpotensi sebagai upaya dalam mebangun value 

proportion kepada konsumen dan akan dilakukan setelah penyebaran brosur pada 

bulan April sebagai langkah awal dalam membangun awarness kepada 

konsumen. Dalam hal ini pihak marketing akan menyampaikan penawaran dan 

informasi umum mengenai perusahaan. 

Company profile adalah profil perusahaan yang berisi informasi-informasi 

perusahaan berupa citra perusahaan, keunggulan produk, visi dan misi, 

penghargaan, goal, katalog, sejarah perusahaan, contact perusahaan, serta dapat 

memuat detail lainnya yang ingin dimasukkan untuk memperjelas profil 

perusahaan sehingga company profile memiliki peranan yang cukup penting untuk 

perusahaan yang melakukan pendekatan B2B. Company profile dapat berupa 

media cetak, audio visual, interaktif, maupun website. Fungsi dari company profile 

adalah sebagai alat marketing sehingga dapat memvisualisasikan kesan 

perusahaan secara jelas dan lebih efektif dalam mempresentasikan produk dan 

sebagai media promosi terdepan agar dapat menjangkau klien, dan sebagai 

bentuk perpanjangan dari rencana bisnis berupa pencapaian perusahaan 

(Enterprise, 2015).Selain itu, lewat company profile juga mempermudah calon 

klien dalam memperoleh kepercayaan dengan pencantuman klien- klien mana 

saja yang pernah di tangani. Company profile yang bagus mempengaruhi image 

perusahaan. Sehingga company profile harus dibuat sebagus mungkin, baik dari 

segi kelengkapan data maupun desain visual (Yulianto, 2012). Karena PT Dwi 

Usaha Abadi melalui pendekatan B2B (direct marketing), maka company profile 

dapat menjadi media yang cocok untuk membangun awareness kepada klien pada 

saat melakukan marketing. Dalam hal ini PT Dwi Usaha Abadi akan 

mencantumkan katalog, visi dan misi perusahaan, sejarah perusahaan, contact 
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perusahaan, jenis pekerjaan, hasil project, dan klien yang pernah ditangani baik 

berupa foto maupun text. 

 

b. Katalog 

Metode promosi ini akan dijalankan mulai bulan Mei 2018 berupa sistem direct 

marketing ke klien B2B yang berpotensi sebagai upaya dalam mebangun value 

proportion kepada konsumen, bersamaan dengan company profile. Dalam hal ini 

pihak marketing menunjukkan katalog jika potensi klien tertarik dan ingin 

mengetahui lebih dalam.  

Katalog merupakan bagian dari company profile. Seperti yang dijelaskan pada 

teori mengenai company profile, katalog merupakan bagian dari company profile 

yang memiliki peranan yang cukup penting untuk pendekatan B2B PT Dwi Usaha 

Abadi sebagai alat marketing sehingga dapat memvisualisasikan keunggulan 

perusahaan secara jelas dan lebih efektif dalam mempresentasikan produk. Dalam 

katalog ini akan dijelaskan lebih detail mengenai hasil project PT Dwi Usaha Abadi 

beserta spesifikasi produk dan informasi edukasi yang diperlukan untuk pemilihan 

bahan dasar yang tepat sebagai spesialitas PT Dwi Usaha Abadi. 

c. Brosur 

Metode promosi ini akan dijalankan mulai bulan April sebagai langkah awal dalam 

membangun awarness kepada konsumen. Dalam hal ini pihak marketing akan 

membagikan brosur dengan sistem direct marketing kepada klien B2B yang 

berpotensi. 

Brosur adalah alat promosi berupa cetakkan kertas yang memuat sejumlah 

informasi dan penawaran mengenai jasa atau produk. Brosur merupakan bentuk 

promosi ATL yaitu menarik perhatian konsumen (Hackley, 2014), sehingga tujuan 

dari dibuatnya brosur adalah untuk membangun awareness kepada konsumen 

mengenai perusahaan PT Dwi Usaha Abadi. Brosur dalam kegiatan promosi PT 

Dwi Usaha Abadi, sangat berpengaruh dalam proses B2B. Hal ini dikuatkan oleh 

Jurnal Norma Amaaliah (2015), yang berjudul ‘Perancangan Media Promosi PT 

Petronika Sebagai Upaya Pembentukan Citra Perusahaan’ yang menyatakan 

bahwa brosur merupakan kegiatan promosi PT Petronika yang sangat 
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berpengaruh dalam proses B2B. Dalam hal ini brosur yang tertera pada PT Dwi 

Usaha Abadi bersifat informatif berupa keterangan jenis pekerjaan, beserta 

contact dan foto katalog. 

d. Presentasi  

Selain dalam bentuk buku, penyajian company profile dapat lewat bentuk 

presentasi berupa slide show. Presentasi biasanya dibuat oleh program power 

point atau lainnya. Slide presentasi terdiri dari slide pembuka, slide isi, dan slide 

penutup. Sama halnya dengan company profile berbentuk buku, slide presentasi 

berisi informasi–informasi perusahaan berupa citra perusahaan, keunggulan 

produk, visi dan misi, penghargaan, goal, katalog, sejarah perusahaan, contact 

perusahaan, serta dapat memuat detail lainnya yang ingin dimasukkan untuk 

memperjelas profil perusahaan sehingga company profile memiliki peranan yang 

cukup penting untuk perusahaan yang melakukan pendekatan B2B (Enterprise, 

2015). 

Dengan adanya presentasi dapat mempermudah PT Dwi Usaha Abadi dalam 

menyampaikan informasi dan keunggulan PT Dwi Usaha Abadi kepada calon 

klien. Selain itu dapat mempersingkat waktu dan mempermudahh klien dalam 

menangkap informasi. 

Presentasi menggunakan media laptop yang akan ditampilkan di layar berguna 

untuk PT Dwi Usaha Abadi jika mengadakan meeting dengan calon klien. Desain 

dan penataan slide presentasi yang baik akan mempengaruhi cara klien dalam 

menilai PT Dwi Usaha Abadi. Untuk itu diperlukan  desain presentasi yang baik 

agar profesionalitas dan keterpercayaan klien meningkat.  

e. Video 

Media audio visual adalah media yang memiliki audio suara (berkaitan dengan 

indera pendengaran) dan gambar (berkaitan dengan indera penglihatan). Media 

yang berbasis visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan 

sehingga pesan atau informasi dapat tersampaikan dengan jelas serta dapat 

tertanam dalam benak konsumen. Jenis-jenis media audio visual salah satunya 

adalah video. Media audio visual dapat mengurangi pemahaman yang bersifat 

verbal sehingga dapat mempermudah konsumen dalam mengerti gambaran yang 
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disampaikan. Adanya visual yang jelas, dapat membantu konsumen dalam 

membayangkan produk. Dalam hal ini, konsumen lebih mudah untuk menyerap 

dan mengingat visual daripada verbal. Media audio visual dapat menghemat biaya, 

tenaga, dan juga waktu karena dengan adanya video, konsumen akan langsung 

lebih mudah menyerap informasi dan dapat gambaran secara langsung. Hal ini 

membuat konsumen tertarik dan mendorong konsumen untuk membeli 

(Mumtahanah, 2014). Dengan adanya media audio visual berupa video, dapat 

mendukung penyampaian PT Dwi Usaha Abadi secara jelas. Video yang visual 

dapat menarik perhatian konsumen dan memudahkan konsumen dalam menerima 

gambaran secara langsung mengenai PT Dwi Usaha Abadi beserta penerapannya 

pada bangunan, sehingga dapat menggerakkan konsumen untuk memilih PT Dwi 

Usaha Abadi. Dalam hal ini video yang akan ditampilkan oleh PT Dwi Usaha Abadi 

adalah proses kinerja PT Dwi Usaha Abadi, pengerjaan aluminium, serta produk 

dari PT Dwi Usaha Abadi. Dalam hal ini tujuan dibuatnya video adalah 

menyampaikan value proposition kepada konsumen. Video dibuat untuk 

membantu dalam menyampaikan informasi secara visual agar lebih jelas dan 

mempersingkat waktu atau membantu dalam presentasi.  

f. Sales Uniform+Identity 

Metode promosi ini akan dijalankan mulai bulan Mei 2018 bersamaan dengan  

pengajuan company profile untuk identitas pengenal. 

Sales uniform dan identity lainnya dapat dipakai juga sebagai media promosi 

pendukung PT Dwi Usaha Abadi. Selain sales uniform, identity lainnya dari PT Dwi 

Usaha Abadi adalah pin, id card untuk para staf, map, kartu nama, amplop, dan 

kop surat. Sales uniform dan identity lainnya akan sangat berguna dan 

berpengaruh untuk PT Dwi Usaha Abadi dalam meningkatkan citra perusahaan 

dan profesionalitas perusahaan. Hal ini dikuatkan oleh Jurnal Norma Amaaliah 

(2015), yang berjudul ‘Perancangan Media Promosi PT Petronika Sebagai Upaya 

Pembentukan Citra Perusahaan’ yang menyatakan bahwa dengan melihat 

bagaimana bentuk id card karyawan dapat terlihat profesionalitas parusahaan 

sehingga dapat mempengaruhi potensi klien dalam proses B2B.  
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g. Spanduk 

Dalam kaitan dengan PT Dwi Usaha Abadi, spanduk merupakan sebuah kain 

rentang yang berisi informasi yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk dapat 

dicetak sablon maupun digital print yang berbentuk vertikal maupun horizontal 

(Triadi, 2010). 

Media promosi spanduk berguna untuk PT Dwi Usaha Abadi sebagai awarness 

terhadap keberadaan PT Dwi Usaha Abadi dan untuk keterangan infomasi agar 

konsumen dapat mengetahui jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Dwi Usaha 

Abadi tiap konsumen lewat depan kantor. Spanduk PT Dwi Usaha Abadi akan 

berisikan kontak perusahaan dan lingkup pengerjaan agar konsumen dapat 

mengetahui pengerjaan PT Dwi Usaha Abadi sekaligus untuk penanda kantor PT 

Dwi Usaha Abadi.  

h. X-Banner 

X-Banner merupakan media promosi yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi, berbentuk banner dengan konstruksi penyangga berbentuk X pada 

bagian belakang sehingga banner bisa berdisi sendiri. Biasanya x-banner 

berukuran 60x180 cm. X-banner di desain menarik dan sederhana dengan 

maksud agar audience tertarik tanpa mengerti dulu maksud dari isi x-banner. X-

banner dapat berisi profil perusahaan, keunggulan, spesifikasi produk, atau 

gambar saja. Biasanya x-banner dipasang di depan toko, kantor, perusahaan, dan 

event (Triadi, 2010). 

PT Dwi Usaha Abadi menggunakan x-banner yang akan diletakkan di dalam 

kantor dengan tujuan untuk membantu konsumen mengevaluasi value proposition 

yang ditawarkan. Selain itu agar kantor tidak terlihat kosong dan agar tampilan 

kantor terlihat lebih professional. X-banner PT Dwi Usaha Abadi akan berisikan 

keunggulan dan keterangan yang membedakan PT Dwi Usaha Abadi dengan 

kompetitor lain dengan tujuan meyakinkan klien akan kualitas PT Dwi Usaha 

Abadi.  
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3.2.3 Program Media  

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Brosur Mei 2018 Direct Marketing Membangun 

Awareness 

konsumen dan 

menawarkan 

value 

proposition  

 

2 Company 

profile 

Mei 2018 Direct Marketing Menyampaikan 

Value 

Proposition 

kepada 

konsumen  

3 Video Mei 2018 Direct Marketing Menyampaikan 

Value 

Proposition 

kepada 

konsumen 

4 Katalog Mei 2018 Direct Marketing Mengevaluasi 

Value 

Proposition 

kepada 

konsumen 

5 Presentasi Mei 2018 Direct Marketing Membangun 

Awareness 

konsumen  
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Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Brosur Biaya Cetak 20 20.000 400.000 

2 Company 

Profile 

Biaya Cetak  2 300.000 600.000 

3 Video Biaya Desain 1 200.000 200.000 

4 Katalog Biaya Cetak 2 300.000 600.000 

5 Presentasi Biaya Desain 1 300.000 300.000 

6 Media 

Sosial 

Biaya Desain 1 300.000 300.000 

6 Media Sosial Mei 2018 Instagram dan 

Facebook 

Membangun 

Awareness 

konsumen  

 

7 Spanduk Mei 2018 Kantor PT Dwi 

Usaha Abadi 

Membangun 

Awareness 

konsumen  

 

8 X-Banner 

 

Mei 2018 Kantor PT Dwi 

Usaha Abadi 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

Value 

Proposition 

yang ditawarkan  



 

 

 50 

7 Spanduk Biaya Cetak 

 

1 

 

308.000 

 

308.000 

 

8 X-Banner Biaya Cetak 

 

1 160.000 160.000 

Total 3.668.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai sebagai 

dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik dari 

produk yang dihasilkan. Bagian ini terdiri atas: desain uji coba, subjek coba, jenis 

data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.   

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

 

Gambar 3.3.1 Logo PT Dwi Usaha Abadi 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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1. Company Profile 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2 Prototype Company Profile 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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2. Katalog 

Gambar 3.3.3 Prototype Katalog 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

3. Brosur 

 

 

Gambar 3.3.4 Prototype Brosur 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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4. Presentasi 

 

Gambar 3.3.5 Prototype Slide Presentasi 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

5. Video 
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Gambar 3.3.6 Storyboard Video 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

6. Stationary 

 

Gambar 3.3.7 Prototype Kartu Nama 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 3.3.8 Prototype Map 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar 3.3.9 Prototype Amplop 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 3.3.10 Prototype Kop Surat 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

7. Spanduk 
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Gambar 3.3.11 Prototype Brosur 

Sumber: Dokumen Pribadi 

8. X-Banner 

 

Gambar 3.3.12 Prototype X-Banner 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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9. Media Promosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.13 Prorotype Instagram 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.14 Prorotype Facebook 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Dalam hal ini subjek coba PT Dwi Usaha Abadi adalah expert dan extreme user 

sebagai dasar untuk mengevaluasi kekurangan dan tingkat keberhasilan dari 

prototype tersebut.  

a. Expert User 

a. Demografis 

- Jenis Kelamin  : Pria/ Wanita 

- Usia   : 30-50 tahun keatas 

- Pekerjaan  : Desain grafis/desain advertising/konstruksi dan 

sejenisnya /marketing perusahaan konstruksi dan sejenisnya 

- Kelas   : Menengah Keatas 

b. Psikografis 

- Berpengalaman minimal 3 tahun dalam bidang pekerjaannya 

- Aktif dalam bidang pekerjaan 

c. Geografis 

Masyarakat yang tinggal di perkotaan Surabaya. 

d. Perilaku 

-Suka memperhatikan/menganalisa hal- hal disekitar dan mengikuti 

perkembangan jaman  

-Memiliki standar penilaian tinggi akan suatu subjek  

Berikut adalah salah satu expert user: 

Kivan Winaldy, 32 tahun 

Beliau bekerja di Kika Designology sebagai atasan dan CV tersebut sudah berdiri 

sejak tahun 2012. Beliau melayani segala macam desain seperti desain interior, 

arsitektur, dan desain grafis, mulai dari desain kapal dan mobil, video, dan web. 

Lebih terperincinyaa Kika Designology melayani jasa arsitektur, branding, digital 

imaging, desain grafis, ilustrasi, desain interior, fotografi, desain produk, videografi, 

dan desain web. Beliau sudah terbiasa menangani company profile perusahaan 

dan pembuatan media- media promosi lainnya. Beliau memiliki pelanggan setia 

terhadap perusahaan sejenis PT Dwi Usaha Abadi, yaitu perusahaan property 
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sehingga dapat dikatakan beliau ahli dalam pembuatan company profile untuk 

perusahaan besar dan professional.  

James Frederick 

Beliau adalah owner dari Bebocto Creative Design. Beliau menangani segala 

macam desain grafis dan advertising, salah satunya adalah company profile dan 

katalog.  Ruang lingkup pekerjaan dari Bebocto adalah desain yearbook, corporate 

identity, website, budget printing, dan packaging. Salah satu produk yang 

dihasilkan berupa brosur, flyer, company profile, banner, uniform, stationary, 

katalog, undangan, dan lain-lain.  

b. Extreme User 

a. Demografis 

- Jenis Kelamin  : Pria/ Wanita 

- Usia   : 30-50 tahun keatas 

- Pekerjaan  : Wiraswasta 

- Kelas   : Menengah Keatas 

b. Psikografis 

Pelanggan PT Dwi Usaha Abadi minimal 2 kali atau merupakan calon 

potensi klien. 

c. Geografis 

Masyarakat yang tinggal di perkotaan Surabaya. 

d. Perilaku 

-Memilik pikiran yang terbuka  

-Mengikuti perkembangan jaman 

-Suka memperhatikan/menganalisa hal- hal disekitar dan mengikuti 

perkembangan jaman 

 

Berikut adalah salah satu extreme user: 

Gondo Widjojo, 50 tahun 

Beliau bekerja di PT Tri Karya Bersama sebagai asisten dan sudah bekerja 

selama 4 tahun. PT Tri Karya Bersama adalah kontraktor utama dalam bidang 

konstruksi. Beliau menangani pengajuan dan penerimaan laporan proyek dan 
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tender serta sub kontraktor. Beliau sering berhadapan dengan atasan dan sub 

kontraktor bangunan terkait sehingga dapat dikatakan ahli dalam penanganan 

sub kontraktor seperti PT Dwi Usaha Abadi. Untuk itu bapak Kian Li dapat 

dikatakan masuk dalam kategori peserta yang dapat diwawancarai sebagai 

potensial costumer.  

Berbudi Setyo, 54 tahun 

Beliau bekerja di PT Tri Karya Bersama sebagai manajer dan sudah bekerja 

selama 10 tahun. PT Tri Karya Bersama adalah kontraktor utama dalam bidang 

konstruksi.Beliau menangani pengajuan dan penerimaan laporan proyek dan 

tender serta sub kontraktor. Beliau sering berhadapan dengan atasan dan sub 

kontraktor bangunan terkait sehingga dapat dikatakan ahli dalam penanganan 

sub kontraktor seperti PT Dwi Usaha Abadi. Untuk itu Bapak Budi dapat 

dikatakan masuk dalam kategori peserta yang dapat diwawancarai sebagai 

extreme user.  

Gan Atmojo, 50 tahun 

Beliau adalah pelanggan dari PT Dwi Usaha Abadi yang bekerja sebagai 

wiraswasta. Beliau sudah pernah melihat company pofile yang lama sehingga 

Bapak Gan dapat dijadikan sebagai expert user.   

Sie Sielyawatti, 48 tahun 

Beliau adalah pelanggan dari PT Dwi Usaha Abadi yang bekerja sebagai 

wiraswasta. Beliau sudah pernah melihat company pofile yang lama sehingga 

Ibu Sielyawatti dapat dijadikan sebagai expert user.   

 

3.3.3. Jenis Data  

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, daya tarik, dan/atau 

kekurangan dari prototype yang telah dihasilkan. Jenis data yang dipakai 

bergantung pada pemecahan masalah yang telah ditetapkan. PT Dwi Usaha Abadi 

memilih desain visual yang professional, simple, dan terpercaya agar dapat 

dipercaya oleh klien. Pembuatan company profile beserta media promosi lainnya 
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dimaksudkan agar dapat lebih dipercaya dan lebih efektif dalam mengenalkan PT 

Dwi Usaha Abadi. Oleh karena itu subjek coba yang cocok untuk PT Dwi Usaha 

Abadi adalah orang- orang dewasa dan sudah berpengalaman seperti di 

penjabaran sub bab 3.3.2. Maka dari itu jenis data yang dipakai yaitu untuk 

mengetahui efektivitas, efisiensi, dan daya tarik. 

Dalam hal ini, pendekatan yang cocok untuk PT Dwi Usaha Abadi adalah metode 

kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara kepada expert dan extreme user. 

Teknik wawancana dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan 

metode wawancara tidak terstruktur dimana metode ini sering digunakan untuk 

penelitian yang mendalam.Teknik wawancara dilakukan karena pendekatan 

dengan bertanya secara langsung kepada expert dan extreme user dapat lebih 

intens dan dalam sehingga dapat lebih bisa menggalih lebih intens mengenai 

konten dari company profile beserta media promosi pendukung yang telah 

dirancang. Jika mayoritas memberikan tanggapan yang kurang baik maka desain 

uji coba akan diperbaiki sesuai dengan hasil feedback yang diberikan, sedangkan 

jika tanggapan mendapatkan hasil yang positif, maka desain uji coba akan 

dioptimalkan sampai final. 

Dengan adanya wawancara yang mendalam dengan extreme user, diharapkan 

dapat menggalih mengenai persepsi prototype company profile dan media promosi 

lainnya dari sudut pandang extreme user, baik dari segi visual yang profesionalitas 

dan terlihat lebih terpercaya, keefektivan, dan efisien.  

Dengan adanya wawancara yang mendalam dengan expert user dapat menggalih 

lebih dalam mengenai kekurangan dan kelebihan isi, desain, dan media 

promosinya.  

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan ini yaitu 

metode penggalian data primer dan metode penggalian data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh seumbernya, 

sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah 
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ada sebelumnya. Data primer digunakan untuk keperluan wawancara dengan 

expert user dan extreme user, sedangkan data sekunder digunakan untuk 

keperluan tambahan yang diambil dari beberapa sumber buku.  

 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

 

1

1 

Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme user  

 

Mengetahui apakah company profile 

beserta media promosi tersebut dapat 

lebih mudah dipahami dan apakah 

infomasi tersampaikan secara jelas 

atau tidak.  

2 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user  

 

Mengetahui kekurangan dan kelebihan 

isi, desain, atau medianya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


